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الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صّلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآله و�صحبه اأجمعين, اأّم� بعد:

فقد اأّكدت روؤية المملكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠ من خالل مجموعة من المب�درات على تح�صين البيئة وجودته� بهدف 
زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين, وذلك �صيوؤدي اإلى تح�صن م�صتوي�ت المم�ر�صة 
الري��صية وينعك�ص على تح�صن م�صتوى ال�صحة الع�مة, وتمتِع اأفراد المجتمع بنمط حي�ة �صحي ن�صط, ومحيط يتيح العي�ص 

في بيئته ب�إيج�بية.

وقد ج�ء هذا الدليل موجه�ً لمعّلم ومعّلمة التربية البدنية ب�صكل ع�م, ومعلمي ال�صفوف االأولية من المرحلة االبتدائية 
ب�صكل خ��ص. حيث روعي في اإعداده واختي�ر محتواه اتب�ع فل�صفة مقرر التربية البدنية المالئم للنمو والتطّور البدني, وفي 
هذا االإط�ر اأعّد دليل معّلم التربية البدنية لل�صف الث�لث االبتدائي بعد اأن تمت مواءمته للتطبيق على الطالب والط�لب�ت 

على حدٍّ �صواء, مت�صمن�ً ع�صر وحدات تعليمية ج�ءت كم� يلي: 

الو�شفالوحدة التعليمية

ال�صحة
واللي�قة احلركية

وحدة تعليمية م�صتقلة ت�صتمل على محورين هم�:
•  ال�صحة: 

•   المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة الع�مة.
•   المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة ال�صخ�صية. 

•   اللي�قة الحركية: 
•  وهي العن��صر ذات االرتب�ط ب�الأداء الحركي )المرونة, التوافق(.

املقدمة:



اأ�شا�شيات احلركة

)املهارات واملفاهيم(

ت�صع وحدات مت�صمنة المه�رات الحركية االأ�ص��صية ومف�هيمه� حيث 
ا�صتملت على الت�لي:

•  المه�رات الحركية االأ�ص��صية: 
•  االنتق�لية.

•  غير االنتق�لية.
•   التع�مل و التحكم.

•   المف�هيم الحركية االأ�ص��صية: 
•   الوعي ب�لمك�ن. 

•   الوعي ب�التج�ه. 
•   الوعي ب�لجهد

•   العالق�ت .

وتكمن اأهمية هذا الدليل في اأنه: 
م نموذج�ً لت�صميم تعليمي لدليل معّلم ومعّلمة التربية البدنية ُروعي فيه االأخذ ب�التج�ه�ت التربوية الحديثة . ١ يقدِّ

في المقررات الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه في تج�رب مم�ثلة.
ي�صهم في تنظيم جهود معّلمي ومعّلم�ت التربية البدنية لل�صفوف االأولية للتعليم االبتدائي.. ٢
م م�دة علمية اإثرائية حول محتوى وحدات الدليل, يمكن اأن ت�ص�عد المعّلم والمعّلمة في عملية التعليم والتعّلم, . ٣  يقدِّ

اإ�ص�فة اإلى م�ص�همته� المتوقعة في فتح المج�ل للمعّلمين والمعّلم�ت للتو�صع ب�لبحث في م�ص�در علمية اأخرى.
االأ�ص�ليب . ٤ في  الواردة  االأفك�ر  خالل  من  الدليل,  في  المقررة  الوحدات  درو�ص  حول  اإجرائية  مقترح�ت  م  يقدِّ  

مه�رات  وتنمية  نف�صه,  والتنفيذ  التهيئة  في  الممثلة  التنفيذ  جوانب  وكذلك  التعليمية,  والو�ص�ئل  التدري�صية 
التفكير وتوجيه�ت ال�صالمة, اإ�ص�فة اإلى اأ�ص�ليب التقويم واالأن�صطة المنزلية.

 ي�ص�عد في التخطيط والتطوير لبرامج اإعداد معلمي ومعّلم�ت التربية البدنية في التعليم االبتدائي وفق الخطة . ٥
الدرا�صية وتدريبهم واالإ�صراف عليهم.

ب�الإ�صه�م في تحقيق  يبذلوا ق�ص�رى جهودهم  اأن  البدنية وم�صرف�ته� ومعّلميه� ومعّلم�ته�  التربية  بم�صرفي  ونهيب 
نواتج التعّلم الم�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� وتقديم المقترح�ت 

التطويرية لهذا الدليل, لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإلى بقية زمالئهم في الميدان.
واهلل ولي التوفيق
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توجيهات ا�شتخدام الدليل:

هذا الدليل موّجه لمعّلم ومعّلمة التربية البدنية لل�صف الث�لث االبتدائي, حيث ُروعي فيه اتب�ع فل�صفة مقرر التربية 
البدنية المالئم للنمو والتطور البدني.

وتوجيه�ت  ع�مة,  توجيه�ت  هم�:  م�ص�رين  في  الدليل  هذا  في  المدرجة  التعليمية  الوحدات  تنفيذ  توجيه�ت  وت�أتي 
خ��صة, وهي كم� يلي:

اأوإًل/ التوجيهات العامة:
اإدراك اأن هذا التطوير يتم��صى مع توجيه�ت روؤية المملكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠, التي توؤكد على تح�صين البيئة . ١

وجودته� بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين.
ا�صتمل الدليل على ع�صر وحدات تعليمية تنفذ خالل الع�م الدرا�صي موزعة على ف�صوله الدرا�صية الثالثة.. ٢
 ت�صمنت كل وحدة تعليمية مجموعة من المه�رات الحركية الري��صية ومف�هيمه� الفنية والق�نونية ُبنيت بحيث . ٣

يخدم بع�صه� بع�ص�.
التربية . ٤ در�ص  الإعداد  نم�ذَج  تعليمية  وحدة  كل  في  المدرجة  التطبيقية  الدرو�ص  من  والمعّلمة  المعّلم   ي�صتفيد 

البدنية.
 ُحدد عدد الدرو�ص في كل وحدة تعليمية بن�َء على م�صتوى الخبرات التعليمية المدرجة به�, وللمعّلم والمعّلمة . ٥

التغيير وفق م� يراه من��صب�ً لتحقيق نواتج التعّلم وفق�ً لم� خطط له.
يعمل المعّلم والمعّلمة على توفير عوامل االأمن وال�صالمة للطالب والط�لب�ت عند اختي�ر مك�ن التعّلم المن��صب . ٦

واالأدوات واالأجهزة الالزمة.
اأُدرج عن�صر من عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء في كل وحدة تعليمية حر�ص� على . ٧

تنميته لدى الطالب والط�لب�ت من خالل اأن�صطة تعلم الوحدة التعليمية.
 يحر�ص المعّلم والمعّلمة على دمج عملية التعلم بين المه�رات الحركية الري��صية ومف�هيمه� الفنية والق�نونية . 8

في عملية التعّليم.
يعزز المعلم والمتعلم عملية التعلم اأثن�ء القي�م بعملية التقويم لجميع مج�الت التعّلم.. ٩

 الت�أكيد على االأن�صطة المنزلية المدرجة في نه�ية كل در�ص واإ�صراك االأ�صرة في مت�بعة عملية التعّلم. . ١٠
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ثانيًا/ التوجيهات اخلا�شة:
ت�صّمن الدر�ص التطبيقي عددا من العن�وين الفرعية, ي�صير كل منه� اإلى م�صمون معين, ويتطلب بع�ص االإجراءات 

لتحقيقه, وفيم� يلي تو�صيح له�:
1- نواجت التعّلم:  

هي النواتج المتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اأن يتم� جميع اأن�صطة الدر�ص.
2- اإلإجراءات التدري�شية: 

اأ/ اأن�شطة املعّلم واملعّلمة: 
هي االأن�صطة التي يقوم المعّلم اأو المعّلمة بتنفيذه� �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

ب/ اأن�شطة التعّلم: 
هي االأن�صطة التي يخطط له� المعّلم اأو المعّلمة �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

جـ/ اأن�شطة الطالب/ الطالبة: 
اإلى تحقيق نواتج التعلم  اإجراءات عملية التعّلم للو�صول  هي االأن�صطة التي يقوم بتنفيذه� الط�لب والط�لبة �صمن 

الم�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�ص.
3- مالحظة اإلأداء: 

هي نق�ط توّجه انتب�ه المعّلم والمعّلمة لجوانب ذات اأهمية في اأداء الط�لب للخبرة التعليمية.
4- اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 

الط�لب  يقدمه  الذي  االأداء  وفق  نق�صه  اأو  التعّلم  �صعوبة  م�صتوى  زي�دة  ت�صمل  منه�  اال�صتف�دة  يمكن  مقترح�ت  هي 
والط�لبة اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعّلم.

5- الن�شاط املنزيل: 
هو ن�ص�ط يمكن من خالله تتبع م� تعّلمه في الدر�ص وتعزيزه, وتعبئة بط�قة ر�صد من قبل ولي االأمر لم� يقوم الط�لب 

اأو الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء تمتعه ب�لوقت الحر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بته عن بع�ص االأ�صئلة تحت اإ�صراف ولي االأمر.
6- تقومي نواجت التعلم:

المج�ل  تقويم  على  م�صتمال  الدر�ص,  في  والط�لبة  الط�لب  تعّلمه  للتحقق مم�  التعلم  نواتج  تقويم  اإجراءات  ت�صمل 
المه�ري, المعرفي, االنفع�لي, وفق�ً لم� ورد في الق�عدة الث�لثة من المذكرة التف�صيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم 

الط�لب ١٤٤٣هـ ال�ص�درة ب�لتعميم الوزاري ذو الرقم ٤٣٠٠٠٦٤٠٦٦ وت�ريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ.
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فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة: 

ا�صتعداداته وقدراته, عن  اأق�صى م� ت�صمح به  اإلى  المتك�مل والمتزن للفرد  النمو  اإلى تحقيق  البدنية  التربية  تهدف 
طريق الم�ص�ركة الف�علة في االأن�صطة البدنية التي تن��صب خ�ص�ئ�ص نمو كل مرحلة )بنين/ بن�ت( وتحت اإ�صراف قي�دات 

تربوية موؤهلة.

ولتحديد االأهداف الع�مة للتربية البدنية في التعليم الع�م ف�إنن� ننطلق من فل�صفـة تتع�مل مع الط�لب والط�لبـة على 
اأنهم� ج�صم, وعقل, وروح. وترتكز فل�صفة مقرر م�دة التربية البدنية لمراحل التعليـم الع�م على المرتكزات اإلآتية:  

 م� ن�ص عليه امليث�ق الدويل للرتبية البدنية والري��صة: اأن مم�ر�صة الرتبية البدنية والري��صة حق اأ�ص��صي للجميع,  	
واأنهم� ت�صكالن عن�صراً اأ�ص��صي�ً من عن��صر الرتبية يف النظ�م التعليمي.

اخلمول البدين وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدين. 	
انت�ص�ر ال�صمنة مبعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�ص خطرية. 	
اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدين لتح�صني م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية. 	

يحقق هذه  بم�  الع�م  التعليم  في مراحل  البدنية  التربية  لم�دة  الع�مة  االأهداف  تت�صكل  اأن  يمكن  المنطلق  هذا  من 
الفل�صفة, مع مراع�ة خ�ص�ئ�ص مراحل النمو واحتي�ج�ت الطالب والط�لب�ت. على النحو االآتي:  

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة واالأداء والمح�فظة عليه�.. ١
تنمية المه�رات الحركية االأ�ص��صية والري��صية, بم� يعزز الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية طوال فترات العمر.. ٢
اكت�ص�ب المف�هيم المعرفية المرتبطة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني وال�صحي واالآث�ر المترتبة عليه.  . ٣
تعزيز المم�ر�صة االإيج�بية المنتظمة للن�ص�ط البدني المعزز لل�صحة.. ٤
تعزيز الجوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدني.. ٥
 تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة.. ٦
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املجاإلت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية:

اأوإًل: املهارات احلركية اإلأ�شا�شية والريا�شية:
الطالب  نمو  في  اأ�ص��صــ�  تعد  التي  والري��صية,  االأ�ص��صية  الحركيـة  والمف�هيـم  المهـ�رات  علـى  المجـ�ل  هـذا  يرّكـز 

والط�لب�ت وتطورهــم في جميع المراحل الدرا�صية, ويت�صمن:
تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم.. ١
دمج المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم في األع�ب وم�ص�بق�ت حركية.. ٢
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(.. ٣
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(.. ٤

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
يرّكز هذا المج�ل على تقديم معــ�رف ومهــ�رات واتج�هــ�ت متنوعــة؛ لبنــ�ء الثق�فــة ال�صحيــة المت�صــقة مــع ح�جــة نمــو 

الط�لب والط�لبة وتطــورهم�, ويت�صمن:
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.. ١
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء.. ٢
تح�ّصن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.. ٣
تطّور نمط الحي�ة ال�صحي.. ٤
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.. ٥
تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.. ٦
تح�ّصن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.. ٧

ثالثًا: املفاهيم احلركيـة والريا�شية وال�شلوك ال�شخ�شي واإلجتماعي:
نمو  اأ�ص��صــ� في  تعد  التي  ال�صخ�صي واالجتم�عي  وال�صلوك  والري��صية,  الحركيـة,  المف�هيـم  المجـ�ل علـى  هـذا  يرّكـز 

الطالب والط�لب�ت وتطورهــم, ويت�صمن:
الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ١
الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٢
تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٣
الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٤
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يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذه املرحلة اأن تتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة الحركية.. ١
تطوير المه�رات الحركية االأ�ص��صية.. ٢
اكت�ص�ب المه�رات االأ�ص��صية لري��ص�ت الدف�ع عن النف�ص.. ٣
تنمية المف�هيم الحركية االأ�ص��صية.. ٤
اكت�ص�ب بع�ص المف�هيم ال�صحية المتعلقة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٥
اكت�ص�ب بع�ص المف�هيم المعرفية المتعلقة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٦
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي لتنمية بع�ص ال�صم�ت ال�صخ�صية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٧
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي لتنمية بع�ص ال�صم�ت االجتم�عية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 8
تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذه المرحلة.. ٩

تتحقق اإلأهداف العامة لهذه املرحلة الدرا�شية من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات احلركية اإلأ�شا�شية:

تطبيق امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم.  ✓
دمج امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم يف األع�ب وم�ص�بق�ت حركية   ✓

تنمية اللي�قة احلركية.  ✓
ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:

✓ حت�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.

✓ تطور منط احلي�ة ال�صحي.
تن�ول التغذية ال�صحية ال�صليمة.  ✓

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
الوعي بحركة اجل�صم, والفراغ, واجلهد احلركي اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  ✓
الوعي ب�لعالق�ت احلركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  ✓

اإلأهـداف العامة ملقررات الرتبية البدنية 
للمرحلة اإلبتدائية - ال�شفوف اإلأولية





مقرر
ال�شف الثالث اإلبتدائي 
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يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذا ال�شف اأن تتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة الحركية بم� ين��صب ط�لب وط�لبـة هذا ال�صف.. ١
تطوير المه�رات الحركية االأ�ص��صية المقررة لهذا ال�صف.. ٢
اكت�ص�ب المه�رات االأ�ص��صية لري��ص�ت الدف�ع عن النف�ص المقررة لهذا ال�صف.. ٣
تنمية الت�صور الذهني لالأداء الحركي اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٤
التعرف على المالب�ص المن��صبة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٥
اإدراك التغير في معدل نب�ص�ت القلب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني ب�صورة مب�صطة.. ٦
التعرف على الغذاء ال�صحي اليومي واأ�صرار عدم االلتزام به.. ٧
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي للمح�فظة على البيئة واالأدوات واالأجهزة وتقدير ال�صبر اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 8
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي اإلى تعزيز التن�ف�ص المحمود, والبذل والعط�ء والثن�ء المقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٩

تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذا ال�صف.. ١٠

تتحقق اإلأهداف العامة لل�شف الثالث اإلبتدائي من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات احلركية اإلأ�شا�شية:

تطبيق امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم.  ✓
دمج امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم يف األع�ب وم�ص�بق�ت حركية   ✓

تنمية اللي�قة احلركية.  ✓
ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:

✓    تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.

✓   تطور منط احلي�ة ال�صحي.
تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.  ✓

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
الوعي بحركة اجل�صم, والفراغ, واجلهد احلركي اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  ✓
الوعي ب�لعالق�ت احلركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  ✓

اأهداف مادة الرتبية البدنية لل�شف الثالث اإلبتدائي:
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جداول املدى والتتابع لنواجت التعّلم ملادة الرتبية البدنية لل�شف الثالث اإلبتدائي:

اأ/ المج�ل المه�ري )البدني, والري��ص�ت الجم�عية(:  

نواجت التعلم النوع املج�ل
- مرجحة الذراعني من خلف واأم�م اجل�صم.

- االرتك�ز على الظهر »رقود متكور« وتغري االجت�ه.
- االرتك�ز على املقعدة وتغري االجت�ه. 

- الطعن يف جميع االجت�ه�ت.
- القو�ص املعكو�ص. 

- الوقوف على الراأ�ص. 
- امليزان اجل�نبي.

- االإقع�ء ن�صف� املتزن.
- الوقوف على ق�عدة االتزان.

غيــر االنتق�لية

صية
ص��

الأ�
ة ا

ركي
حل

ت ا
�را

امله

- نقل االأداة فوق الراأ�ص. 
- االنزالق اخللفي واجل�نبي ال�صحيح.

- ال�صقوط ال�صحيح. 
- التعلق ال�صحيح )االأم�مي, املعكو�ص, املقلوب(.

- اللف حول املحور الطويل للج�صم.
- الت�صلق ال�صحيح.

االنتق�لية

- تنطيط الكرة )ب�ليدين, ب�ليد الواحدة( على االأر�ص. 
-  تنطيط الكرة )ب�ليدين, ب�ليد الواحدة( يف الهواء.

- الرمي ال�صحيح.
-  تنطيط الكرة ب�لراأ�ص.

- الت�صويب على هدف )ب�ليد, ب�لقدم(.

التع�مل والتحكم
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ب/ املجاإلت ال�شحية واملعرفية واإلنفعالية:

نواجت التعلم املج�ل
- معرفة اأهمية االأحذية واجلوارب اأثن�ء مزاولة الن�ص�ط البدين.

- معرفة م�ذا يحدث للقلب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
- معرفة الغذاء ال�صحي اليومي.

- معرفة اأ�صرار عدم االلتزام ب�لغذاء ال�صحي.

ال�صحية

حية
�ص

م ال
هي

ملف�
 ا

كية
حلر

وا

تنمية مكون�ت اللي�قة احلركية:
اللي�قة احلركية )الر�ص�قة, املرونة, التوازن, التوافق( مب� ين��صب ط�لب هذا ال�صف.

فية
عر

م امل
هي

ملف�
ا

- تنمية الت�صور احلركي
- تنمية الت�صور الذهني للحركة

- معرفة اأن لكل ري��صة من الري��ص�ت الت�لية ق�نون�ً ينظمه�:
)كرة القدم - الكرة الط�ئرة - كرة ال�صلة - كرة اليد(.

  احلركية

- تقدير قيمة ال�صرب
- املح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية

-  املح�فظة على االأدوات واالأجهزة.
 ال�صخ�صية

لية
فع�

الن
م ا

هي
ملف�

ا

- تعزيز �صمة التن�ف�ص املحمود
- تنمية �صمة الثن�ء املقبول.

- تعزيز �صمة البذل والعط�ء.
االجتم�عية
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اخلطة الدرا�شية ملادة الرتبية البدنية:

عدد احل�ص�ص لكل ف�صل درا�صي 
الف�صل الث�لث الف�صل الث�ين الف�صل االأول 

٢٢٢

الوحدات التعليمية وعدد االأ�ص�بيع ونواجت التعّلم واحل�ص�ص املخ�ص�صة 
مل�دة الرتبية البدنية خالل الع�م الدرا�صي لل�صف الث�لث االبتدائي

عدد احل�ص�ص الف�صول الدرا�صية  عدد
االأ�ص�بيع نواجت التعّلم  الوحدة

التعليمية
الث�لث الث�ين االأول

 ٦ ح�ص�ص درا�صية لكل ف�صل
درا�صي مبجموع ١8 ح�صة ✓ ✓ ✓ ٣ ٦ االأوىل

٦ - - ✓ ٢ ٤ الث�نية
٦ - - ✓ ٢ ٤ الث�لثة
٦ - - ✓ ٢ ٤ الرابعة
٦ - ✓ - ٢ ٤ اخل�م�صة
٦ - ✓ - ٢ ٤ ال�ص�د�صة
٦ - ✓ - ٢ ٣ ال�ص�بعة
٦ ✓ - - ٢ ٣ الث�منة
٦ ✓ - - ٢ ٢ الت��صعة
٦ ✓ - - ٢ ٤ الع��صرة
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الوحـدة اإلأوىل
ال�شحة واللياقة البدنية

عددعدد
٣:٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� تدريب�ً بدني�ً ينمي عن��صر اللي�قة الحركية: )الر�ص�قة, المرونة, التوازن, التوافق( . ١
يتعرف� م�ذا يحدث للقلب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني ب�صورة مب�صطة.. ٢
يتعرف� اأهمية ارتداء االأحذية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٣
يتعرف� اأهمية ارتداء الجوارب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٤
يتعرف� الغذاء ال�صحي اليومي.. ٥
يتعرف� اأ�صرار عدم االلتزام ب�لغذاء ال�صحي.. ٦

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عنا�شر اللياقة احلركية:

اأ. الن�شاط البدين:
يعرف الن�ص�ط البدني ب�أنه حركة ج�صم االإن�ص�ن بوا�صطة الع�صالت مم� يوؤدي اإلى �صرف ط�قة تتج�وز م� ي�صرف اأثن�ء 
م�صي  من  اليومية  البدنية  ب�الأعم�ل  القي�م  مثل  الحي�تية,  البدنية  االأن�صطة  جميع  التعريف  هذا  �صمن  ويدخل  الراحة. 
اأو  اأو القي�م ب�أي ن�ص�ط بدني ري� �صي  اأو المزرعة,  اأو الحديقة  اأو العمل البدني في المنزل  وحركة وتنقل و�صعود الدرج, 

حركي ترويحي. يت�صح اإذاً اأن الن�ص�ط البدني هو �صلوك يقوم به الفرد بغر�ص العمل اأو الترويح اأو العالج اأو الوق�ية.

ب. اللياقة احلركية:
ت�أثير عوامل خ�رجية اجتم�عية ونف�صية وهي م�ص�لة فردية  ب�أن�صطة يومية بكف�ءة رغم  القي�م  الفرد على  هي قدرة 

تتغير مع الفرد وفق�ً لمراحل النمو.
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1- عنا�شر اللياقة احلركية:
تعتبر عن��صر اللي�قة الحركية �صف�ت مكت�صبة يح�صل عليه� الفرد من خالل تف�عله وال عالقة له� ب�لع�مل الوراثي, 

وهي: )الر�ص�قة, التوافق, التوزان, المرونة( وفيم� يلي عن��صر تو�صيح لكل منه�:

الر�شاقة:
تعرف الر�ص�قة: ب�أنه� �صرعة تغيري اأو�ص�ع اجل�صم اأو تغيري االجت�ه على االأر �ص اأو يف الهواء.

اأنواعها:
الر�شاقة العامة: هي قدرة الفرد على اأداء واجب حركي في عدة اأن�صطة ري��صية مختلفة بت�صرف منطقي �صليم.	 
الر�شاقة الخا�شة: هي القدرة المتنوعة في متطلب�ت المه�رة للن�ص�ط الذي يم�ر�صه للفرد.	 

العوامل املوؤثرة عليها:

 اإلأنماط والقيا�شات الج�شمية: االأ�صخ��ص متو�صطي الطول وق�ص�ر الق�مة الذين لديهم ع�صالت قوية يميلون اإلى 
الر�ص�قة بدرجة ع�لية, ومن حيث النمط الج�صمي يمكن القول ب�أن االأ�صخ��ص ذوي النمط الع�صلي النحيف يمتلكون 

عن�صر الر�ص�قة اأم� النمط النحيف وال�صمين اأقل ر�ص�قة.

 العمر والجن�س: تزيد ر�ص�قة االأطف�ل بمقدار ث�بت حتى �صن١٢ وتبداأ ب�لتراجع بمجرد الدخول في �صن المراهقة, يعد 
البنون اأكثر قلياًل في ر�ص�قتهم من البن�ت في مرحة الطفولة وبعد فترة تزداد ر�ص�قة البنين بم�صتوى اأعلى من البن�ت.

 الوزن الزائد: يقلل الوزن المفرط مب��صرة من الر�ص�قة فهو يزيد من الق�صور الذاتي للج�صم واأجزائه كم� يقلل من 
�صرعة انقب��ص الع�صالت ونتيجة ذلك تقل �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم.

 التعب واإلإعياء: يقلل كاًل من التعب واالإجه�د من الر�ص�قة الأن لهم� ت�أثيراً �صلبي�ً على مكون�ت القوة وزمن رد الفعل 
ب�صرعة الحركة.

مترينات تنميتها:
الجلو�ص على اأربع ودفع القدمين خلف�.	 
الجري المتعرج. 	 
الجري مع تغيير االتج�ه.  	 
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املرونة: 
تعرف املرونة: ب�أنه� قدرة املف�صل على التحرك بحرية ملدى حركي ك�مل وتتف�وت درجة املرونة ب�صكل كبري على ح�صب 

نوع املف�صل واالأفراد.

اأنواعها:
المرونة العامة:  القدرة التي ت�صمح ب�لبق�ء في و�صع ث�بت ب�الحتف�ظ بثب�ت الج�صم دون �صقوط اأو اهتزاز.	 
مرونة خا�شة:  هي تت�صمن المف��صل الداخلة في الحركة المعنية.	 

العوامل املوؤثرة فيها:
العمر الزمني والعمر التدريبي.	 
نوع الري��صة المم�ر�صة.	 
نوع المف�صل وتركيبه.	 
درجة التوافق بين الع�صالت الم�صتركة.	 

مترينات  تنميتها:
)وقوف( الذراعين ج�نب�ً. ثني الجذع ج�نب�ً.	 
)وقوف( ثني الجذع اأم�م� لالأ�صفل.	 
)انبط�ح( ثني الجذع اأم�م� خلف� ع�لي�.	 

2. اإلتزان :
التوازن: هو القدرة على االحتف�ظ بو�صع الج�صم اأثن�ء الثب�ت اأو الحركة. 

اأنواعه:
اإلتزان الثابت:  القدرة التي ت�صمح ب�لبق�ء في و�صع ث�بت ب�الحتف�ظ بثب�ت الج�صم دون �صقوط اأو اهتزاز.	 
اإلتزان الديناميكي:  القدرة على االحتف�ظ ب�التزان اأثن�ء اأداء حركي كم� في معظم االألع�ب الري��صية مثل الم�صي 	 

على ع�ر�صة مرتفعة.

العوامل املوؤثرة فيه:
الوراثة.	 
القوة الع�صلية.	 
القدرات الع�صلية.	 
مركز الثقل وق�عدة االرتك�ز.	 
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مترينات  تنميتها:
الثب�ت والوقوف على قدم واحدة.	 
الوقوف مرجحة اإحدى القدمين لالأم�م والخلف.	 
عمل ميزان اأم�مي )وقوف(.	 

3. التوافق :
التوافق: هو القدرة على التن�صيق بين حرك�ت اأجزاء الج�صم المختلفة عندم� تقوم بحرك�ت �ص�ملة.

اأنواعه:
التوافق العام:  هو القدرة على اال�صتج�بة لمختلف المه�رات الحركية.	 
التوافق الخا�س:  هو القدرة على اال�صتج�بة لخ�ص�ئ�ص المه�رات الحركية للن�ص�ط المم�ر�ص بم� يعك�ص االأداء بفع�لية 	 

خالل التدريب والمن�ف�ص�ت.

العوامل املوؤثرة:
التفكير.	 
الخبرة الحركية.	 
م�صتوي�ت تنمية القدرات البدنية.	 
طرق تنمية التوافق البدء الع�دي من اأو�ص�ع مختلفة ك�أداء التمرين. 	 
اأداء المه�رات ب�تج�ه عك�صي. 	 
االأداء في ظروف غير طبيعية.	 

مترينات تنميته:
الجري المتعرج مع تنطيط الكرة.	 
وقوف دوران الذراعين في اتج�هين مختلفين..	 
وقوف تحريك الرجلين والتب�دل مع دوران الذراعين.	 
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2.  معرفة ماذا يحدث للقلب اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين ب�شورة مب�شطة:
انخف��ص معدل دق�ت القلب اأثن�ء الراحة االإيج�بية, وزي�دته� اأثن�ء الن�ص�ط. 	
توريد كمية اأكرب من االأك�صجني للخالي� الع�ملة عن طريق �صخ القلب للدم. 	
زي�دة حجم ال�صعريات الدموية املتفرعة من ال�صرايني الت�جية للقلب. 	

3. اأهمية ارتداء اإلأحذية اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
ارتداء اأحذية امل�صي املن��صبة واملريحة ي�ص�عد يف منع االإ�ص�بة مب�ص�كل القدمني ) مثل : التقرح�ت وم�صم�ر القدم(.  	
ينبغي اأن يكون حذاء امل�صي خفيف الوزن ن�صبي� ويوفر امت�ص��ص� جيدا لل�صدم�ت ) عند ا�صطدام القدم ب�الأر�ص(. 	
كم� اأن هن�ك اأنواع� كثرية من اأحذية امل�صي املختلفة تن��صب جميع االحتي�ج�ت. 	
 يف�صل فح�ص احلذاء قبل ارتدائه؛ ل�صم�ن خلوه من االأ�صي�ء امل�صرة مثل احل�صى وغريه. 	
تعقيم االأحذية بعد اال�صتخدام, وذلك بو�صعه� لتجف يف الهواء. 	

4. اأهمية ارتداء اجلوارب اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
·  توؤدي اإىل عدم ظهور بثور وتقرح�ت موؤملة اأو م�صم�ر القدم, ب�الإ�ص�فة اإىل تف�قم ا�صطراب�ت القدم.

·  املح�فظة على نظ�فة القدمني, وذلك بغ�صلهم� وجتفيفهم�, خ��صة بني االأ�ص�بع, قبل لب�ص اجلوارب اأثن�ء الن�ص�ط 
البدين للحد من فر�صة تراكم البكتريي� اأو الفطري�ت.

· يف�صل اختي�ر اجلوارب القطنية؛ الأنه� ت�صمح بتهوية القدم.
· تغيري اجلوارب ب�صكل يومي.

5. الغذاء ال�شحي اليومي:
اأْن  من  بّد  وال  للج�صم,  الغذائّية  والمجموع�ت  الحرارية  ال�صعرات  من  اليومّية  االحتي�ج�ت  يوّفر  الذي  الطع�م  هو 
تتن��صب هذه االحتي�ج�ت مع عمر االإن�ص�ن, وجن�صه, ومقدار ن�ص�طه, ف�ل�صعرات الحرارّية الزائدة توؤدي اإلى تراكم الدهون 
في الج�صم والت�صبب ب�لوزن الزائد, كم� اأّن قلَّة ال�صعرات الحرارّية توؤّدي اإلى النح�فة ونق�ص الوزن, وفي كلت� الح�لتين ال 

يكون االإن�ص�ن بو�صعه الطبيعي وال�صليم.
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6. اأ�شرار عدم اإللتزام بالغذاء ال�شحي:  
ال�صمنة املفرطة. 	
تخرث الدم. 	
م�ص�كل ه�صمية. 	
االإ�ص�بة ب�ل�صرط�ن. 	
م�ص�كل يف اجله�ز التنف�صي. 	
النح�فة )نق�ص الوزن(.   	
ه�ص��صة العظ�م. 	
الك�ص�ح. 	
اأمرا�ص االكتئ�ب.  	
الن�صي�ن وفقدان الرتكيز. 	
االإ�ص�بة ب�الإ�صه�ل اأو االإم�ص�ك املزمن. 	
اأمرا�ص القلب وال�صكر. 	
م�ص�كل يف اجله�ز التن��صلي. 	
اأنيمي� نق�ص احلديد. 	
ت�صو�ص االأ�صن�ن. 	
قلة الرتكيز والتح�صيل الدرا�صي. 	
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم مب��صرة وغري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ي�صرح بطريقة مب�صطة م�ذا يحدث للقلب اأثن�ء مزاولة الن�ص�ط البدين. 	
ي�صرح بطريقة مب�صطة اأهمية ارتداء االأحذية اأثن�ء مزاولة الن�ص�ط البدين. 	
ي�صرح بطريقة مب�صطة اأهمية ارتداء اجلوارب اأثن�ء مزاولة الن�ص�ط البدين. 	
ي�صرح بطريقة مب�صطة الغذاء ال�صحي اليومي. 	
ي�صرح بطريقة مب�صطة اأ�صرار عدم االلتزام ب�لغذاء ال�صحي. 	
اأدائه�,  	 وكيفية  عليه�,  والتعرف  الوحدة,  والط�لبة مفردات  للط�لب  تبني  من��صبة  تعليمية  و�ص�ئل  املعلم  ي�صتخدم 

ب�صكل وا�صح و�صحيح.
اللي�قة احلركية: )الر�ص�قة,  	 لتنمية عن��صر  واله�دفة  امل�صوقة  واملط�ردة  التت�بع�ت  اختي�ر جمموعة من م�ص�بق�ت 

املرونة, التوازن, التوافق(. 
تطبيق جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�ص. 	
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق اجلوانب االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب م�صريات اأداء ومواقف مق�صودة  	

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعلقة بهم�. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. ✓

مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.  ✓

اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة الحركية: )الر�ص�قة - التوازن - التوافق - المرونة( . ✓

تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. ✓

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=v3VIu3WzUmc

https://www.youtube.com/watch?v=InGa2R1N6oE
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در�س تطبيقي
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ح�لة القلب اأثن�ء مم�ر�صة 
الن�ص�ط البدين اخلربة التعليمية ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

مهاري )بدني( . ١ مم�ر�صة تدريب�ً بدني�ً ينمي عن��صر اللي�قة الحركية .     
معرفي )�شحي(. ٢ مالحظة م�ذا يحدث للقلب اإثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني ب�صورة مب�صطة.   
اال�صتعداد للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.      انفعالي )�شخ�شي(. ٣

ي�ص�هد الطالب/ الط�لب�ت منوذج للقلب واأجزاءه مع �صرح مب�صط لتو�صيح الت�يل:
انخف��ص معدل دق�ت القلب اأثن�ء الراحة االإيج�بية, وزي�دته� اأثن�ء الن�ص�ط. . ١
توريد كمية اأكبر من االأك�صجين للخالي� الع�ملة عن طريق �صخ القلب للدم.. ٢
زي�دة حجم ال�صعيرات الدموية المتفرعة من ال�صرايين الت�جية للقلب.. ٣



٣٣

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
تدريب دائري م�صغر ومب�صط لمدة )٥-٦( دق�ئق. لتنمية عن��صر اللي�قة الحركية.	 
يقوم الطالب/ الط�لب�ت بح�ص�ب عدد دق�ت القلب )النب�ص( ب�أنف�صهم لمدة دقيقة قبل االأداء, 	 
اأداء العدو لم�ص�فة )٤٠( متر وقي��ص النب�ص مب��صرا بعد االأداء, وح�ص�ب الف�رق بين القي��صين, الزمن بوا�صطة المعلم.	 

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.	 
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب:
يبداأ االإحم�ء ببع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف. )٣- ٥( د.	 
يبداأ الطالب ب�لجري الخفيف والقفز داخل الطوق ثم اال�صتمرار في الجري ويكرر هذا التمرين )٥( مرات.	 
يبداأ الطالب ب�لجري المتعرج بين االأقم�ع ويكرر هذا التمرين )٥( مرات.	 
عند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ الطالب بتمرير الكرة لزميله المق�بل له ب�ل�صف ويكرر هذا التمرين. )٣- ٥( د.	 
يتم عمل م�ص�بقة لمن يتمكن من االحتف�ظ ب�لكرة الأطول وقت ممكن من خالل تمرير الكرة ب�ليدين بين اأع�ص�ء 	 

الفريق الواحد من الحركة.

مالحظة اإلأداء:
مت�بعة تحرك الطالب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.	 
على الطالب عدم التوقف الكثير اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
التدرج في طول الم�ص�فة بين االأقم�ع اأثن�ء الجري المتعرج.	 
التدرج في طول الم�ص�فة بين االأطواق اأثن�ء القفز داخله�.	 

 الن�شاط الختامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.	 
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�ص.	 
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الن�شاط  املنزيل

هل ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يتح�ص�ص النب�ص الخ��ص به بطريقة �صحيحة في المنزل؟ 
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
التحرك بفع�لية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.

عدم وجود فترات توقف كثيرة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ = حقق الهدف    

 ٢ = يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ = يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

مل يحقق الهدف    = ٤ 

املتو�صط = جمموع التقديرات / ٤ 



ب. التقومي املعريف )�شحي(:
�ص١: م�ذا يحدث القلب اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني؟

�ص٢: م�ذا يحدث القلب اأثن�ء فترة الراحة؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهر اال�صتعداد للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.

اعتزازه بقدراته عند اأدائه الن�ص�ط البدني.



الوحـدة الثانية

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة ك�أحد مكون�ت اللي�قة الحركية.. ١
ينزلق� بطريقة �صحيحة في االتج�ه�ت الت�لية: للخلف, للج�نب.. ٢
يعتمدا بطريقة �صحيحة على الظهر مع تغيير االتج�ه.. ٣
ينقال االأداة فوق الراأ�ص بثب�ت واتزان.. ٤
ينطط� الكرة ب�ليدين بطريقة �صحيحة على االأر�ص.. ٥
يقدرا قيمة ال�صبر اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٦
تنمو لديهم� المقدرة على الت�صور الحركي اثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٧

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عنا�شر الر�شاقة كاأجد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. اإلنزإلق ال�شحيح يف اجتاه اخللف واجلانب:
عمل خطوة طويلة يتم بعده� خطوة ق�صيرة.	 
 االرتق�ء لرفع الج�صم في الهواء وت�صتمر القدم نف�صه� في قي�دة الحركة في االتج�ه المطلوب.	 
 تهبط القدم المع�ك�صة على االأر�ص وهي في اتج�ه االنزالق في المك�ن نف�صه الذي تنزل عنده القدم االأم�مية.	 
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3. اإلرتكاز بطريقة �شحيحة على الظهر مع تغري اإلجتاه:
الرقود والذراع�ن بج�نب الج�صم والكفين على االأر�ص. 	 
رفع الرجلين والمقعدة حتى االرتك�ز على الظهر.	 
 تغير اتج�ه الج�صم لجميع االتج�ه�ت من خالل الدوران حول المحور الطولي وعمل ربع لفه اأو لفة ك�ملة اأو اأكثر.	 

4. نقل اإلأداة فوق الراأ�س بثبات واتزان:
 تدريب الطالب على االتزان والمح�فظة على اتزان الج�صم اأثن�ء الحركة ويتم ذلك  ب�لم�صي المتزن على خط م�صتقيم 	 

مر�صوم على االأر�ص بخطوات ث�بتة.
 الم�صي المتزن وتكون الراأ�ص على ا�صتق�مة الج�صم والنظر متجه لالأم�م.	 
 يراعي في الم�صي المتزن ا�صتق�مة الج�صم وعدم ت�أرجحه للج�نبين.	 
 اأن تكون الحركة ان�صي�بية مع المح�فظة على طول الخطوة وثب�ت االإيق�ع الحركي للخطوات.    	 
 رفع الذراعين ج�نب� للم�ص�عدة في حفظ توازن الج�صم مع المح�فظة على االأداة المحمولة من ال�صقوط من على 	 

الراأ�ص.

5. تنطيط الكرة باليدين على اإلأر�س:
 من و�صع الوقوف فتح� يميل الجزء العلوي من الج�صم اإلى االأم�م قليال.	 

 ثني الركبتين وثني الذراعين بحيث يكون ال�ص�عدين موازي�ن لالأر�ص تقريب�, وكفي اليدين متج�ورتين ومتجهين 	 

اإلى اأ�صفل.
الكرة من حركة مف�صلي 	  دفع  ويتم  الع�صد,  ثني  المرفقين مع  ال�ص�عدان من مف�صلي  يتحرك  التنطيط  بدء   عند 

الر�صغين.
 لم�ص الكرة ب�أ�ص�بع اليدين وهي منت�صرة اأعلى الكرة وتتحرك معه� اأ�ص�بع اليدين وهي منت�صرة اأعلى الكرة وتتحرك 	 

معه� اإلى اأعلى مع تحريك الر�صغين اي�ص� اإلى اأعلى.
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6. تقدير قيمة ال�شرب اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
يرتبط ال�صبر بقوة االإرادة, والقدرة على �صبط النف�ص, وتحمل ال�صعوب�ت والم�ص�ق والعثرات التي تواجه كل اإن�ص�ن في 
حي�ته, ومن المهم التركيز على اأّن االإن�ص�ن ال�ص�بر هو االن�ص�ن الذي يتحمل كل ال�صعوب�ت بقلب �ص�ٍف وروح نقية مبت�صمة, 
لذا فعلى معلم ومعلمة التربية البدنية ت�صميم تدريب�ت متدرجة لتعلم مه�رات الوحدة وحث الطالب والط�لب�ت على تكرار 

االأداء لتح�صينه وب�لت�لي اكت�ص�ب �صمة ال�صبر للتعلم.

٧. القدرة على الت�شور احلركي اثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
يعتبر الت�صور الحركي هو ا�صتب�ق الحركة من خالل تنفيذه� ذهني�ً, ويختلف جودة الت�صور الحركي من ط�لب وط�لبه 
الأخر تبع�ً لنوعية الجه�ز الحركي, لذلك نرى وجود اختالف�ت بين الطالب والط�لب�ت ب�ال�صتج�بة لمثير معين في الن�ص�ط 
الري��صي وهذا يعتمد على دقة اختي�ر البرن�مج الحركي من البرامج المتنوعة في الذاكرة الحركية وح�صب م� يقت�صيه 
الموقف )برمجة الحركة(, كم� اأنه يمكن تمييز الت�صور الحركي الجيد عن غيره من خالل قدرة الط�لب والط�لبة على 
مق�رنة الحركة التي تم التفكير به� م�صبق�ً )م� يجب ان يتم( مع المعلوم�ت الراجعة حول التنفيذ الح�لي للحركة )م� 
يجب  م�  )مق�رنة  للحركة  اداءه  خالل  ب�لت�صحيح  القي�م  من  االمك�ن  قدر  والط�لبة  الط�لب  لي�صتطيع   , ح�لي�ً(  يتحقق 

تحقيقه مع م� يتحقق(.
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تتطلب  التي  التعليم  يف  املب��صرة  وغري  املب��صرة  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  للمعلم/ـــة  ميكن 
منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً  تفكرياً 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 
المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 
تطبيق اآلية االنزالق ال�صحيح للخلف وللج�نب, عن طريق و�صع وحركة )الج�صم, القدمين, والذراعين(.	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 
تطبيق االرتك�ز على الظهر والدوران حول نقطة االرتك�ز.	 
نقل اأداة فوق الراأ�ص بثب�ت واتزان وان�صي�بية. 	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, والمتمثلة في: 
تنطيط الكرة ب�ليدين على االأر�ص بطريقة �صحيحة.	 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. ✓

مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.  ✓

اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة الحركية: )الر�ص�قة - التوازن - التوافق - المرونة( . ✓

تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله . ✓

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ.	 
م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية.	 
ر�صوم و�صور تو�صيحية.	 
اال�صتمرار في المم�ر�صة.	 
 يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة الر�ص�قة. 	 
الط�لب 	  براعة  فيه�  تتجلى  واألع�ب �صغيرة  م�ص�بق�ت  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� في  الحركية  المه�رات   تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
 يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 	 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�. 
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الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=wFrf2rcOCSw

https://www.youtube.com/watch?v=Lo3IFXU15MU

https://www.youtube.com/watch?v=CaQyTD5f_tk

https://www.youtube.com/watch?v=GwVVDaM3PZ0





در�س تطبيقي
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االنزالق بطريقة �صحيحة 
يف اجت�هي اخللف واجل�نب اخلربة التعليمية الث�نية الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س املتبع ا�شرتاتيجية التعليم 

املطبقة
كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز ( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 

�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مهاري . ١ يوؤدي االنزالق بطريقة �صحيحة للخلف والج�نب.    
معرفي. ٢ يذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالنزالق للخلف والج�نب.   
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ يظهر جلدا و�صبرا خالل تنفيذ االنزالق للخلف والج�نب.   

قدرة الط�لب على اخذ خطوة طويلة واأخرى ق�صيرة توؤدى في اتج�ه الج�نب اأو للخلف. . ١
تكون الخطوة االأولى طويلة يتم بعده� خطوة ق�صيرة ف�الرتق�ء لرفع الج�صم في الهواء.. ٢
ت�صتمر القدم نف�صه� في قي�دة الحركة في االتج�ه المطلوب.. ٣
تهبط القدم المع�ك�صة على االأر�ص وهي في اتج�ه االنزالق في المك�ن نف�صه الذي تنزل عنده القدم االأم�مية.. ٤
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
لعبة �شغرية: »تتابع اجلري املتعرج«:

تق�صيم الطلبة اإلي اأربع ق�طرات مت�ص�وية العدد.	 
عند �صم�ع ال�صفرة يبداأ اأول الق�طرة ب�لجري ج�نب� وعمل االنزالق الج�نبي ثم لم�ص يد زميل المق�بل والوقوف في 	 

اآخر المجموعة ينطلق زميله/من المجموعة الث�نية.
تفوز المجموعتين المنتهية اأوال ثم بعد ذلك يطبق االنزالق الج�نبي. 	 
الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من 	 

تطبيق الطالب له�.

اأن�شطة المعلم والمعلمة:

�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.	 

تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالبـ/ة:

االأحم�ء: لعبة �صغيرة فوق وتحت:
يجري الطلبة في انت�ص�ر حر بعد ال�ص�فرة ي�صير المعلم/ــة بيده الأ�صفل, فيقوم الطلبة ب�لجلو�ص على اأربع اإذا اأ�ص�ر 	 

اإذا اأ�ص�ر لالأم�م يتم الجري اأم�م� وعند �صم�ع ال�صف�رة يتم  الأعلى الوقوف على الم�صطين مع رفع الذراعين ع�لية 
عمل االنزالق للج�نب ثم الخلف وهكذا.
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التمرينات البدنية:
)وقوف- فتح�ً مواجه الذراعين على كتفي الزميل ميل( �صغط ال�صدر الأ�صفل.      ) : (	 
)وقوف- مواجه الذراع�ن �صبيك مع الزميل( تب�دل ثني الركبتين ك�ماًل.               ) : (	 

 توجيه اأ�صئلة للطالب فيم� يتعلق ب�لحيز المك�ني و م� يتعلق بجوده الحركة ثم يتم ا�صتث�رة دافعية 

الط�لب للتعلم وبتوجيه مب��صر من المعلم.
ح�ول اأن ترفع يديك للج�نبين بم�صتوى الكتفين وتحرك للج�نب.	 
تغير اإيق�ع الم�صي ب�ل�ص�فرة واالنتق�ل ب�لتحرك للخلف.	 

    توجيه الطالب للتخيل ب�أنهم يقوموا بطالء االأر�ص ب�لقدم اأي تبقى القدم   	
 المتقدمة اأم�ًم� على االأر�ص اأثن�ء تحركه� بينم� يتم �صحب القدم الخلفية للخلف.	 

تطبيق�ت منظمة لحركة االنزالق للج�نب وللخلف مع ت�صحيح االأخط�ء.	 

مالحظة اإلأداء:
عمل خطوة طويلة يتم بعده� خطوة ق�صيرة.	 
االرتق�ء لرفع الج�صم في الهواء وت�صتمر القدم نف�صه� في قي�دة الحركة في االتج�ه المطلوب.	 
تهبط القدم المع�ك�صة على االأر�ص وهي في اتج�ه االنزالق في المك�ن نف�صه الذي تنزل عنده القدم االأم�مية.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
يمكن اأن ينظم المعلم/ـة اأن�صطة وم�ص�بق�ت واألع�ب �صمن االأن�صطة التي تنفذ في اأوق�ت خ�رج الدر�ص »كلعبة االنتق�ل 
مع  زوجية  اأو  فردية  االألع�ب  تكون  وقد  الخبرة  في  تعلمه  تم  م�  تعزيز  على  ت�ص�عد  المعلم  يراه�  لعبة  اأي  اأو   ب�النزالق, 

زميل/ـــة اأو جم�عية مع مجموعة من الزمالء.

الن�شاط الختامي:

 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.	 

ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.	 
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الن�شاط  املنزيل

�ص١:  هل ب�إمك�ن ابنكم االنزالق للج�نب وللخلف داخل المنزل من مك�ن اإلى مك�ن اآخر مع التحكم في ج�صمه 
جيدا؟

�ص٢: هل ب�إمك�ن ابنكم اأداء االنزالق للج�نب وللخف ب�صورة طبيعية وبدون تكلف اأو ت�صلب في اأجزاء ج�صمه؟



٥٠

اأ. التقويم المهاري )بدني(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأخذ خطوة طويلة واأخرى ق�صيرة توؤدي في اتج�ه ج�نبي اأو خلفي.

الخطوة االأولى طويلة, يتم بعده� خطوة ق�صيرة.

االرتق�ء لرفع الج�صم في الهواء.

ت�صتمر القدم نف�صه� في قي�دة الحركة في االتج�ه المطلوب للج�نب اأو للخلف.
 هبوط القدم المع�ك�صة على االأر�ص وهي في اتج�ه االنزالق في المك�ن نف�صه الذي تنزل 

عنده القدم االأم�مية.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو تحقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  لم يحقق الهدف    = ٤ 

  المتو�صط            = مجموع التقديرات / ٤ 

 تقومي نواجت التعلم:



٥١

ب. التقويم المعرفي:
�ص: اأذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالنزالق للج�نب وللخلف مع ذكر الت�صور الذهني لحركة االنزالق؟

جـ. التقويم اإلنفعالي )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتمثل الط�لب تعليم�ت المعلم في اأداءه الأن�صطة الخبرة التعليمية.





الوحـدة الثالثة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر المرونة اأحد مكون�ت اللي�قة الحركية.. ١
ي�صقط� بطريقة �صحيحة واآمنة في االتج�ه االأم�مي والج�نبي.. ٢
يرتكزا على المقعدة مع الدوران حول مركز االرتك�ز.. ٣
يقف� على الراأ�ص بطريقة �صحيحة.. ٤
ينطط� الكرة ب�ليد الواحدة بطريقة �صحيحة على االأر�ص.. ٥
ينمي� قيمة ال�صبر اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٦
تنمو لديهم� المقدرة على الت�صور الذهني للحركة اثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٧

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عنا�شر املرونة كاأجد عنا�شر  اللياقة احلركية:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ته 

بم� ي�صهم وتطوير عن�صر المرونة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عنا�شر املرونة كاأجد عنا�شر  اللياقة احلركية:

هو �صقوط على الكفين مع الحذر من ارتط�م الوجه ب�الأر�ص. ويراعى عند هذا ال�صقوط النق�ط الت�لية:
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اأ. ال�شقوط اإلأمامي:
 مد مف�صلي الركبتين, مع مد الذراعين اأم�م� ثم ثني تدريجي لمف�صل المرفق لزي�دة امت�ص��ص �صدمة الهبوط. 	 
رفع الراأ�ص ع�لي� والهبوط على ال�صدر.	 
 ي�صتخدم هذا النوع من ال�صقوط عند اأداء بع�ص المه�رات ال�ص�ئعة في بع�ص االألع�ب الري��صية مثل مه�رة اال�صتقب�ل 	 

من اأ�صفل مع ال�صقوط في الكرة الط�ئرة.

ب. ال�شقوط الجانبي:
المقعدة( مع  ثم  الفخذ  ثم  )ال�ص�ق  الطعن  ال�صقوط على رجل  ثم  ب�أخذ خطوة طعن ج�نبي  الج�نبي  ال�صقوط  يتم 

مق�بلة االأر�ص ب�ليدين وثني المرفقين قليال لتلقي �صدمة ال�صقوط على االأر�ص.

3. اإلرتكاز على املقعدة مع الدوران حول مركز اإلرتكاز:
غير  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  �صمن  تعد  والتي  واالتزان  الثب�ت  مه�رات  من  المقعدة  على  االرتك�ز  حركة  تعتبر 
االنتق�لية. وتم ب�العتم�د على ق�عدة االتزان والقدرة على مق�ومة الج�ذبية االأر�صية.  وفيم� يلي خطوات اأداء االرتك�ز على 

المقعدة:
من و�صع الجلو�ص الطويل وا�صتن�د اليدين على االأر�ص.	 
 يتم رفع القدمين والرجلين عن االأر�ص مع امتداد الركبتين ب�لتزامن مع رفع اليدين, بحيث ت�صبح المقعدة محور 	 

ارتك�ز للج�صم ومن ثم دوران الج�صم الأي اتج�ه.
 يتم الدوران للجهة اليمين اأو للجهة الي�ص�ر, ويتم الدوران بعمل ربع اأو ن�صف اأو ثالثة اأرب�ع دورة. وي�ص�هم هذا الو�صع 	 

في تنمية قوة ع�صالت الرجلين والبطن والذراعين وتحملهم.
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4. الوقوف على الراأ�س بطريقة �شحيحة:
يعد الوقوف على الراأ�ص من مه�رات الثب�ت واالتزان والتي ت�صنف �صمن المه�رات الحركية االأ�ص��صية, وتتطلب دعم 
الراأ�ص  على  االرتك�ز  مع  مقلوب�  و�صع�  الج�صم  يتخذ  وفيه�  االأر�صية.  للج�ذبية  ومق�ومة  من��صبة  ارتك�ز  بق�عدة  الج�صم 

واليدين لعدة ثوان, ويتم اأداء مه�رة الوقوف على الراأ�ص وفق الخطوات الت�لية:
من و�صع االإقع�ء واليدين على االأر�ص ب�ت�ص�ع ال�صدر واالأ�ص�بع ت�صير اإلى االأم�م.	 
الراأ�ص 	  جبهة  قمته  ال�ص�قين  مت�ص�وي  مثلث�  اليدين  مع  ت�صكل  بحيث  االأر�ص  على  »الجبهة,  الراأ�ص  مقدمة   و�صع 

وق�عدته اليدان.
دفع االأر�ص ب�لقدمين مع� ورفع الحو�ص والجذع فوق اليدين. 	 
 مد الرجلين ع�لي� ببطء, بعد مد الرجلين ع�لي� ي�صل الط�لب اإلى و�صع الوقوف على الراأ�ص.	 

5. تنطيط الكرة باليد الواحدة بطريقة �شحيحة على اإلأر�س:
توؤدي مه�رة التنطيط بيد واحدة ومن ر�صغ اليد, وفق االآتي:

 دفع الكرة ب�ليد المفتوحة لتنطيطه� ب�الأر�ص ام�م�ً.	 
 تق�بل �صالمي�ت االأ�ص�بع اأعلى الكرة بعد ارتداده� من االأر�ص.	 
 ت�صرب الكرة بم�ص�عدة الر�صغ لدفعه� اإلى االأر�ص مرة اخرى.	 
 تكون الكرة ام�م� وخ�رج القدم المم�ثلة لليد الدافعة وتتحرك ب�صورة دائمة بين االر�ص ويد الط�لب/ــة.	 

6. تقدير قيمة ال�شرب اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
يرتبط ال�صبر بقوة االإرادة, والقدرة على �صبط النف�ص, وتحمل ال�صعوب�ت والم�ص�ق والعثرات التي تواجه كل اإن�ص�ن في 
حي�ته, ومن المهم التركيز على اأّن االإن�ص�ن ال�ص�بر هو االن�ص�ن الذي يتحمل كل ال�صعوب�ت بقلب �ص�ٍف وروح نقية مبت�صمة, 
لذا فعلى معلم ومعلمة التربية البدنية ت�صميم تدريب�ت متدرجة لتعلم مه�رات الوحدة وحث الطالب والط�لب�ت على تكرار 

االأداء لتح�صينه وب�لت�لي اكت�ص�ب �صمة ال�صبر للتعلم.
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٧.الت�شور احلركي اثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
يعتبر الت�صور الحركي هو ا�صتب�ق الحركة من خالل تنفيذه� ذهني�ً, ويختلف جودة الت�صور الحركي من ط�لب وط�لبه 
الأخر تبع�ً لنوعية الجه�ز الحركي, لذلك نرى وجود اختالف�ت بين الطالب والط�لب�ت ب�ال�صتج�بة لمثير معين في الن�ص�ط 
الري��صي وهذا يعتمد على دقة اختي�ر البرن�مج الحركي من البرامج المتنوعة في الذاكرة الحركية وح�صب م� يقت�صيه 
الموقف )برمجة الحركة(, كم� اأنه يمكن تمييز الت�صور الحركي الجيد عن غيره من خالل قدرة الط�لب والط�لبة على 
مق�رنة الحركة التي تم التفكير به� م�صبق�ً )م� يجب ان يتم( مع المعلوم�ت الراجعة حول التنفيذ الح�لي للحركة )م� 
يجب  م�  )مق�رنة  للحركة  اداءه  خالل  ب�لت�صحيح  القي�م  من  االمك�ن  قدر  والط�لبة  الط�لب  لي�صتطيع   , ح�لي�ً(  يتحقق 

تحقيقه مع م� يتحقق(.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم مب��صرة وغري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب 
تفكرياً عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية:

تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 
المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 
تطبيق اآلية ال�صقوط االأم�مي والج�نبي ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )الج�صم, الرجلين, الذراعين(.	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 
تطبيق االرتك�ز على المقعدة والدوران حول مركز االرتك�ز.	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للثب�ت واالتزان, والمتمثلة في: 
الوقوف على الراأ�ص بثب�ت واتزان. 	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 
تنطيط الكرة ب�ليد الواحدة على االأر�ص بطريقة �صحيحة.	 

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ.	 
م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية.	 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. ✓

مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.  ✓

اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر المرونة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.  ✓

تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله . ✓

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

ر�صوم و�صور تو�صيحية. 	 
اال�صتمرار في المم�ر�صة.	 

• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة المرونة. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.  

https://www.youtube.com/watch?v=huyVXLgTpqA 

https://www.youtube.com/watch?v=G7sjLyLyT2Q

https://www.youtube.com/watch?v=0kcK5DNfI5o

https://youtu.be/GwVVDaM3PZ0





در�س تطبيقي
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ال�صقوط بطريقة �صحيحة 
واآمنه يف اجت�ه االأم�مي 

واجل�نبي
اخلربة التعليمية الث�لثة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق+ مراتب جمب�ز( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

موا�شفات اأداء للخربة التعليمية:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

 ي�صقط بطريقة �صحيحة واآمنه في االتج�ه االأم�مي, والج�نبي.   مهاري )بدني( . ١
 يعدد اأنواع ال�صقوط االآمن في اتج�ه�ت مختلفة.     معرفي )�شحي(. ٢
 يقدر قيمة ال�صبر.        انفعالي )�شخ�شي(. ٣

ال�شقوط اإلأمامي:

 مد مف�صلي الركبة ـ مد الذراعين اأم�م� ثم ثني تدريجي لمف�صل المرفق	 

 رفع الراأ�ص ع�لي� والهبوط على ال�صدر.	 
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ال�شقوط اجلانبي:

 اأخذ خطوة طعن ج�نبي اتج�ه ال�صقوط ـ 	 

  ال�صقوط على رجل الطعن )ال�ص�ق ثم الفخذ ثم المقعدة(.	 

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
 اأداء ال�صقوط االأم�مي مع مراع�ة االأداء ال�صحيح وبتوجيه من المعلم. 	 
 اأداء ال�صقوط للج�نب مع اإعط�ء الطالب الوقت الك�في للتكرار مع تحفيز الطلبة على االأداء االأف�صل.	 
 اأداء ال�صقوط في اتج�ه�ت مختلفة مع ذكر النق�ط الفنية لكل اتج�ه اأثن�ء ال�صقوط.	 
 ت�صجيع الطالب على ذكر اأهم النق�ط التي يجب اأن يراعه� حتى يمت�ص ال�صقوط في االتج�ه�ت المختلفة.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
 �صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
 منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
 ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.	 
 تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 



٦٤

اأن�شطة الطالب والطالبة:

يبداأ االإحم�ء ببع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف. )٣- ٥( د.	 

يبداأ الطالب ب�لجري المتعرج بين االأقم�ع ويكرر هذا التمرين )٥( مرات.	 

ق�ئد 	  يقوم  ثم  جمب�ز  مرتبة  دائرة  كل  وداخل  دائرة  �صكل  على  مجموعة  كل  وتقف  مجموع�ت  اإلى  الف�صل  يق�صم 

المجموعة ب�أداء مه�رة ال�صقوط مرة ب�تج�ه االأم�م واخرى ب�تج�ه الج�نب وتقوم بقية المجموعة ب�أداء بنف�ص المه�رة 

ثم التبديل �صم�ع ال�ص�فرة من المعلم/ المعلمة. مع مراع�ة ع�مل االأمن وال�صالمة وت�صحيح االأخط�ء اأثن�ء تنفيذ.

مالحظة اإلأداء:

اأداء ال�صقوط في االتج�ه االأم�مي والج�نبي مع ذكر النق�ط الفنية لكل اتج�ه اأثن�ء ال�صقوط.	 

ت�صجيع الطالب على ذكر اأهم النق�ط التي يجب اأن يراعه� حتى يمت�ص ال�صقوط في االتج�ه االأم�مي والج�نبي.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
- لعبه �صغيرة:

يقدم �صورة محط�ت يو�صع في كل محطة اأداة ي�صعد عليه� الطالب/الط�لب�ت ثم يوؤدي ال�صقوط ال�صحيح )مقعد 	 
�صويدي, مهر , �صندوق مق�صم , عقلة.....( .

الن�شاط  اخلتامي:

 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.	 

من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.	 
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الن�شاط  املنزيل

�ص١:  هل بو�صعك عمل  ال�صقوط االآمن مع اأبيك اأو اأخيك في المنزل؟

�ص٢: هل بو�صعك ر�صم خطوات ال�صقوط االآمن في ورقة؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ال�صقوط االأم�مي: مد مف�صلي الركبةـ  مد الذراعين اأم�م� ثم ثني تدريجي لمف�صل 

المرفق ــ رفع الراأ�ص ع�لي� و الهبوط على ال�صدر.
رجل  على  ال�صقوط  ـ  ال�صقوط  اتج�ه  ج�نبي  طعن  خطوة  اأخذ  الج�نبي:  ال�صقوط 

الطعن )ال�ص�ق ثم الفخذ ثم المقعدة (.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص١: اذكر الخطوات الفنية لمه�رة ال�صقوط االأم�مي بطريقة �صحيحة واأمنه؟

�ص٢: اذكر الخطوات الفنية لمه�رة ال�صقوط الج�نبي بطريقة �صحيحة واأمنه؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتمثل الط�لب تعليم�ت املعلم يف اأداءه الأن�صطة اخلربة التعليمية.





الوحـدة الرابعة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر االتزان بو�صفه اأحد مكون�ت اللي�قة . ١

الحركية.
ي�صقط� بطريقة �صحيحة واآمنة في االتج�ه الخلفي.. ٢
يطعن� على القدمين ب�لتب�دل في جميع االتج�ه�ت.. ٣
يطبق� الميزان الج�نبي.. ٤
ينطط� الكرة ب�ليدين بطريقة �صحيحة في الهواء.. ٥
يظهرا ا�صتعداداً للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.. ٦

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر اإلتزان كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر االتزان من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.
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2. ال�شقوط اخللفي:
ميل الج�صم للخلف مع نقل ثقل الج�صم في اتج�ه الخلف تدريجي�.	 
  مد الذراعين للخلف والأ�صفل ا�صتعدادا المق�بلة االأر�ص ب�لكفين. وت�صتمر حركة الج�صم للخلف والأ�صفل بفعل تحرك 	 

ثقل الج�صم.
 تكون اليدان اأول م� يق�بل االأر�ص مع اتج�ه اأ�ص�بع اليدين للخلف.	 
  لم�ص الكفين لالأر�ص ثم ثني المرفقين قليال المت�ص��ص حدة اال�صطدام ب�الأر�ص.  	 
  مالم�صة المقعدة لالأر�ص مع الفخذين والرجلين للو�صول اإلى و�صع الجلو�ص طوال.	 

3. الطعن على القدمني بالتبادل يف جميع اإلجتاهات:
من الوقوف والذراعان يف الو�شط:

 تتحرك قدم اإحدى الرجلين التج�ه الطعن مع المح�فظة على ا�صتق�مة الجذع.	 
  النظر في اتج�ه الطعن نحو المك�ن الذي �صيتم و�صع القدم عنده. 	 
يلم�ص عقب القدم االأر�ص وعلى م�ص�فة خطوة اأو اأبعد قليال من الخطوة الع�دية.	 
يتبع بب�قي القدم لت�صتقر بك�مله� على االأر�ص ومف�صل ركبة الرجل الط�عنة.	 
  منثنيه بزاوية قريبة من العمودية.	 
  الرجل االأخرى ممتدة ك�مال ومقدمة القدم في اتج�ه الطعن. 	 

4. امليزان اجلانبي:
االأ�ص��صية غير االنتق�لية, وتتم ب�العتم�د على ق�عدة  المه�رات الحركية  الثب�ت واالتزان, وهي �صمن  اإحدى مه�رات 

االتزان والقدرة على مق�ومة الج�ذبية االأر�صية. وفيم� يلي خطوات اأداء الميزان الج�نبي:
 من و�صع الوقوف والذراعين ع�لية, يتم ثني الجذع الأحد الج�نبين.	 
 ترفع الرجل التي في عك�ص اتج�ه ثني الجذع ج�نب� ع�لي� قدر الم�صتط�ع.	 
 تكون الزاوية بين الرجل قريبة من ٩٠ درجة.	 
 المح�فظة على امتداد الذراعين الأعلى والج�نب الجهة ثني الجذع.	 
 المح�فظة على ا�صتق�مة كل من الرجلين دون انثن�ء.	 
 يكون الراأ�ص في و�صعه الطبيعي على ا�صتق�مة الجذع والنظر متجه لالأم�م.	 
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5. تنطيط الكرة باليدين يف الهواء:
تنطيط الكرة ب�ليدين في الهواء من المه�رات الحركية االأ�ص��صية ) التع�مل والتحكم ( وتوؤدى وفق االتي:

ال�ص�عدان 	  يكون  حيث  المرفقين,  مف�صلي  من  الذراعين  وثني  قليال  الركبتين  ثني  مع  فتح�  الوقوف  و�صع    من 
موازيين لالأر�ص.

مف�صلي 	  من  ال�ص�عدين  حركة  خالل  من  ب�ليدين  الكرة  �صرب  يتم  لالأعلى  ومتجهتين  متج�ورتين  اليدين    كفي 
المرفقين, مع تثبيت الع�صدين. ويالحظ اأن �صرب الكرة يتم بوا�صطة حركة مف�صلي الر�صغين, وعند لم�ص الكرة 

تنت�صر اأ�ص�بع اليدين اأ�صفل الكرة.
  تتحرك اليدان اإلى اأ�صفل مع حركة الكرة الأ�صفل لت�صرب الكرة اإلى اأعلى مرة اأخرى. 	 

6. املحافظة على بيئة اإلأن�شطة البدنية:
االأن�صطة  وبيئة  االعتب�ر,  بعين  اأخذه�  على  يجب  التي  االأمور  اأهم  من  وحم�يته�  البيئة  على  المح�فظة  عملّية  ُتعد 
المح�فظة  تعويد طالبهم وط�لب�تهن على  البدنية  التربية  ينبغي على معلم ومعلمة  واأنواعه�  البدنية بجميع مكون�ته� 

عليه� مع بداي كل در�ص واأثن�ئه وبعد االنته�ء منه.
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ميكن للمعلم/ـــة للمعلم تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
لت�صبح  منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 

تطبيق اآلية ال�صقوط الخلفي ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة  )الج�صم, الرجلين, الذراعين(.	 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 

تب�دل الطعن على القدمين لالأم�م وللج�نب وللخلف.	 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للثب�ت واالتزان, والمتمثلة في: 

تطبيق الميزان الج�نبي بثب�ت واتزان. 	 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 

تنطيط الكرة ب�ليدين في الهواء بطريقة �صحيحة.	 
• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 

المح�ولة والخط�أ, م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية, ر�صوم و�صور تو�صيحية, اال�صتمرار في المم�ر�صة.
• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة التوازن. 

الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 
والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 

•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 
وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية .

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله .

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=fHq-Jcui-qg

https://www.youtube.com/watch?v=XSFkbnqhTjQ

https://www.youtube.com/watch?v=_Ei2nVbzo9A

https://www.youtube.com/watch?v=1GzuGu1l4Lc



در�س تطبيقي
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الطعن على القدمني 
ب�لتب�دل يف جميع االجت�ه�ت اخلربة التعليمية الرابعة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز(  + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مهاري )بدني( . ١ يطعن على القدمين ب�لتب�دل في جميع االتج�ه�ت.     
معرفي. ٢ يعدد الخطوات الفنية للطعن على القدمين ب�لتب�دل في اتج�ه�ت مختلفة.   
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ يظهر ا�صتعداداً للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.     

من الوقوف والذراع�ن يف الو�صط:
تتحرك قدم اإحدى الرجلين التج�ه الطعن مع المح�فظة على ا�صتق�مة الجذع.. ١
النظر في اتج�ه الطعن نحو المك�ن الذي �صيتم و�صع القدم عنده. . ٢
يلم�ص عقب القدم االأر�ص وعلى م�ص�فة خطوة اأو اأبعد قليال من الخطوة الع�دية.. ٣
يتبع بب�قي القدم لت�صتقر بك�مله� على االأر�ص ومف�صل ركبة الرجل الط�عنة منثنيه بزاوية قريبة من العمودية.. ٤
الرجل االأخرى ممتدة ك�مال ومقدمة القدم في اتج�ه الطعن.. ٥
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
اأداء الطالب/الط�لب�ت للطعن ب�لقدمين ب�لتب�دل اأوال مع مراع�ة االأداء ال�صحيح وبتوجيه من المعلم. 	 

 ينتقل الطالب/ الط�لب�ت اإلى مح�وله الطعن ب�لقدمين اأم�م�ً ثني ج�نب� بعد اأداء نموذج لهم من قبل المعلم مع ذكر  	
النق�ط الفنية لكل اتج�ه اأثن�ء. 

ت�صجيع الطالب على ذكر اأهم النق�ط التي يجب اأن يراعه� حتى اأثن�ء الطعن ب�لقدمين في االتج�ه�ت المختلفة  	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.	 
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
 لعبه �صغيرة:

يبداأ الطالب/ الط�لب�ت ب�لجري الخفيف ثم الجري المتعرج بين االأقم�ع ثم القفز داخل الطوق ثم اال�صتمرار في 	 
الجري ويكرر هذا التمرين )٣( مرات.

لعبه �صغيرة ) البحث عن المك�ن(:
و�صع اطواق اأو دوائر مر�صومه على االأر�ص.	 
يبداأ الطالب/ الط�لب�ت ب�لجري حول االأطواق.	 
عند �صم�ع �صف�رة المعلم/ المعلمة يدخل الجميع داخل االأطواق.	 
يتم اأداء الطعن ب�لقدمين داخل الطوق مع تغير اتج�ه الطعن ب�لقدمين من االأم�م والج�نب في كل مرة.	 
مت�بعة موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للخبرة التعليمية من قبل المعلم/ المعلمة.	 
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مالحظة اإلأداء:
اأداء الطعن على القدمين ب�لتب�دل في االتج�ه�ت مختلفة مع ذكر النق�ط الفنية.	 
ت�صجيع الطالب على ذكر اأهم النق�ط التي يجب اأن يراعه� حتى اأثن�ء الطعن في االتج�ه االأم�مي والج�نبي.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

يقف الطالب/ الط�لب�ت في اأعداد ثالثية بينهم م�ص�ف�ت من��صبة, ويقوم المعلم ب�لنداء مع االإيق�ع ب�ل�ص�فرة ب�لطعن 
اأم�م� ثم ج�نب� ثم خلف�, وتكرار االأداء على القدم االأخرى ويفوز الثالثية ذات االأداء االأف�صل.

الن�شاط اخلتامي:

 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.	 

من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.	 
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الن�شاط  املنزيل

بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلتي: 
�ص١:  هل بو�صعك عمل الطعن ب�لقدمين ب�لتب�دل في اتج�ه�ت مختلفة مع اأبوك اأو اأخوك  في المنزل ؟

�ص٢: هل بو�صعك ر�صم خطوات الطعن االآمن في ورقة؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من و�صع الوقوف والذراع�ن في الو�صط .

تتحرك اإحدى  الرجلين التج�ه الطعن مع المح�فظة على ا�صتق�مة الجذع.

النظر في اتج�ه الطعن نحو المك�ن الذي �صيتم و�صع القدم على االأر�ص.

 يلم�ص عقب القدم االأر�ص وعلى م�ص�فة خطوة اأو اأبعد قليال من الخطوة الع�دية.

 يتبع ب�قي القدم لت�صتقر بك�مله� على االأر�ص ويكون مف�صل ركبة الرجل الط�عنة 
منثنين� بزاوية قريبة من العمودية وتكون الرجل االأخرى ممتدة ك�مال ومقدمة 

القدم في اتج�ه الطعن.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اذكر الخطوات الفنية لمه�رة الطعن ب�لقدمين ب�لتب�دل؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهر ا�صتعداداً للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية..





الوحـدة اخلام�شة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق اأحد مكون�ت اللي�قة الحركية.. ١
يظهر مقدرته على التعلق الراأ�صي بطريقة اآمنة و�صحيحة.. ٢
يمرجح� الذراعين من خلف واأم�م الج�صم.. ٣
يوؤدي� االتزان من و�صع االإقع�ء ن�صف�ً.. ٤
ينطط� الكرة ب�ليد الواحدة بطريقة �صحيحة في الهواء.. ٥
يظهرا ا�صتعداداً للمح�فظة على االأدوات اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٦
يتعزز لديهم� اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٧

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط ينمي عن�شر التوافق كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر التوافق من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. التعلق بالقب�شة اإلأمامية بطريقة اآمنة و�شحيحة:
يتطلب اأداء هذه المه�رة توفر ع�ر�صة من��صبة للتعلق من حيث الحجم الذي يجب اأن يكون �صغيرا حتى يتمكن الط�لب 

من القب�ص عليه� ب�صهولة. ويتم اأدائه� وفق االآتي:
  القب�ص االأم�مي على الع�ر�صة من اأعلى بحيث يكون ب�طني كفي اليدين مواجهين لالأم�م وظ�هري الكفين مواجهين 	 

للج�صم.
 الج�صم على ا�صتق�مة واحدة دون انثن�ء وتكون الم�ص�فة بين اليدين ب�ت�ص�ع ال�صدر. 	 
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الراأ�ص في و�صعه� الطبيعي والنظر لالأم�م والأعلى قليال. 	 
الرجلين م�صمومتين اإلى بع�صهم� وتكون اليدان ق�ب�صة على ع�ر�صة التعلق.	 
القب�ص ب�ليدين على الع�ر�صة مع مد الذراعين والج�صم.	 
ينبغي اأن يكون ارتف�ع الع�ر�صة من��صب لطول الط�لب.	 

3. مرجحة الذراعني من خلف واأمام اجل�شم:
الكتفين. وقد ت�صتخدم في  اأ�صك�ل تمرين�ت المرونة لمف�صلي  اأم�م وخلف الج�صم �صكال من  تمثل مرجحة الذراعين من 

تهيئة الع�صالت واالأربطة لعمل ع�صلي يت�صمن اأداء حركة اأو تطبيق مه�رة حركية.

يتميز مف�صل الكتف ب�ت�ص�ع مداه الحركي وال�صم�ح للذراع ب�لتحرك في مختلف االتج�ه�ت: لالأم�م وللخلف ولالأعلى 
ولالأ�صفل وللج�نبين اليمين والي�ص�ر.

  تتم مرجحة الذراعين من اأم�م وخلف الج�صم من و�صع الوقوف حيث يتم رفع الذراعين وهي مرتخية قليال لتكون 	 
في و�صع بين ج�نب� واأ�صفل. 

  تبداأ حركة المرجحة بتحريك الذراعين من الج�نبين اإلى االأم�م لتتق�طع اأم�م الج�صم.	 
وتتكرر 	  الج�صم,  خلف  لتتق�طع  الخلف  اإلى  وو�صوال  ب�لج�نبين  مرورا  الج�صم  اأم�م  من  عك�صي  اتج�ه  في    تتحرك 

الحركة في الم�ص�ر نف�صه اأم�م وخلف الج�صم.

4. اإلتزان من و�شع اإلإقعاء ن�شفا:
اتزان  المح�فظة على  التي تت�صمن مح�ولة  الث�بت  االتزان  اأ�صك�ل مه�رات  اأحد  االإقع�ء ن�صف�  االتزان من و�صع  يعد 
الج�صم في و�صع معين. وفي مه�رة االتزان من و�صع االإقع�ء ن�صف� يكون االرتك�ز على اإحدى الركبتين على االأر�ص ومح�ولة 

اإبق�ء الج�صم في ح�لة اتزان الأطول فترة ممكنة.
من 	  تدريجي�  مده�  مع  االأر�ص  عن  رجليه  اإحدى  برفع  الط�لب  يقوم  حيث  االإقع�ء  و�صع  من  االتزان  مه�رة    تبداأ 

مف�صلي الركبة والقدم في اتج�ه الخلف تتم عملية المد الك�مل له�.
 ميل الجذع قليال لالأم�م ورفع الذراعين للج�نبين والمح�فظة على الراأ�ص مرفوعة الأعلى والنظر متجه لالأم�م.	 
  ي�صل الط�لب اإلى االتزان من و�صع االإقع�ء ن�صف� االرتك�ز على الركبة والجذع م�ئال قليال لالأم�م.	 
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5. تنطيط الكرة باليد الواحدة بطريقة �شحيحة يف الهواء:
  الوقوف فتح� مع ثني الركبتين قليال وثني الذراع من مف�صل المرفق, حيث يكون ال�ص�عد موازي لالأر�ص.	 
  كف اليد متجه لالأعلى يتم �صرب الكرة ب�ليد من خالل حركة ال�ص�عد من مف�صل المرفق, مع تثبيت الع�صد.	 
  يالحظ اأن �صرب الكرة يتم بوا�صطة حركة مف�صل الر�صغ, وعند لم�ص الكرة تنت�صر اأ�ص�بع اليد اأ�صفل الكرة, وتتحرك 	 

اليد اإلى اأ�صفل مع حركة الكرة الأ�صفل لت�صرب الكرة اإلى اأعلى مرة اأخرى.

6. املحافظة على اإلأدوات اأثناء الن�شاط البدين:
االأن�صطة  وبيئة  االعتب�ر,  بعين  اأخذه�  على  يجب  التي  االأمور  اأهم  من  وحم�يته�  البيئة  على  المح�فظة  عملّية  ُتعد 
المح�فظة  تعويد طالبهم وط�لب�تهن على  البدنية  التربية  ينبغي على معلم ومعلمة  واأنواعه�  البدنية بجميع مكون�ته� 

عليه� مع بداي كل در�ص واأثن�ئه وبعد االنته�ء منه.

٧. اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين:
القدرات الفردية تختلف من �صخ�ص الآخر, ويمتلك كل ط�لب اأو ط�لبة قدرات فردبه يتميز به� عن بقية اأقرانه, لذا 
يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي مم� يوؤدي اإلى 

اأداء المه�رة ب�صكل جيد.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً عميق�ً 
من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من 

�صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يوؤدي الط�لب والط�لبة المه�رات الحركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص الحركي, عن طريق تطبيق المه�رات 

الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 

تطبيق اآلية التعلق الراأ�صي بطريقة �صحيحة واآمنة, عن طريق و�صع وحركة )الراحتين, القدمين, الذراعين(.
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 

ت�صغير  مع  الع�ص�  بطرفي  ب�الإم�ص�ك  اأو  الراحتين  بت�صبيك  العك�ص  اأو  للخلف  االأم�م  من  الذراعين  مرجحة   تطبيق 
الم�ص�فة لزي�دة درجة ال�صعوبة.

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للثب�ت واالتزان, والمتمثلة في: 
 اأداء االتزان من و�صع )االإقع�ء ن�صف�ً, ثب�ت الو�صط( االرتك�ز على م�صط القدم والقدم االأخرى مرتفعة لالأم�م والثب�ت 

ب�تزان. 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 

تنطيط الكرة ب�ليد الواحدة في الهواء بطريقة �صحيحة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ, م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية, ر�صوم و�صور تو�صيحية, اال�صتمرار في المم�ر�صة.

• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة التوازن. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.

https://www.youtube.com/watch?v=etCaZuIXUQs

https://www.youtube.com/watch?v=sqGVU6H0l9s&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=iD54aj3KeUk&t=28s
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التعلق ب�لقب�صة االأم�مية 
بطريقة اآمنة و�صحيحة اخلربة التعليمية اخل�م�صة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز + عقلة + عقلة ح�ئطية( + عر�ص فلمي + 
�صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مهاري )بدني( . ١ يتعلق ب�لقب�صة االأم�مية بطريقة اآمنة و�صحيحة.    

معرفي. ٢ يعدد الخطوات الفنية للتعلق ب�لقب�صة االأم�مية بطريقة اآمنة و�صحيحة .   
انفعالي )�شخ�شي(. ٣  يظهر ا�صتعدادا للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.     

موا�شفات اإلأداء:

الكفين . ١ وظ�هري  لالأم�م  مواجهين  اليدين  كفي  ب�طني  يكون  بحيث  اأعلى  من  الع�ر�صة  على  االأم�مي  القب�ص 
مواجهين للج�صم.

الج�صم على ا�صتق�مة واحدة دون انثن�ء وتكون الم�ص�فة بين اليدين ب�ت�ص�ع ال�صدر. . ٢
الراأ�ص في و�صعه� الطبيعي والنظر لالأم�م والأعلى قليال. . ٣
الرجلين م�صمومتين اإلى بع�صهم� وتكون اليدان ق�ب�صة على ع�ر�صة التعلق.. ٤
القب�ص ب�ليدين على الع�ر�صة مع مد الذراعين والج�صم.. ٥
ينبغي اأن يكون ارتف�ع الع�ر�صة من��صب لطول الط�لب.. ٦
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
يقف الط�لب/ــة مواجه� ع�ر�صة التعلق اأو اأم�م عقل الح�ئط.   	 
يرفع الط�لب/ــة ذراعيه الأعلى ويمد ج�صمه الأعلى. 	 
يثب الط�لب/ الط�لبة الأعلى لي�صل اإلى م�صتوى ع�ر�صة التعلق ويقب�ص عليه� بيديه.   	 
المح�فظة على امتداد ذراعيه وج�صمه خالل التعلق ويكون النظر متجه� لالأم�م.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.	 
�صرح اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب:
 االأحم�ء: لعبه �صغيرة : )عك�ص االإ�ص�رة(

ينت�صر الطالب داخل �ص�حة الملعب وعند ا�ص�رة المعلم/ المعلمة يبداأ الجميع ب�لجري عك�ص ا�ص�رة المعلم.	 

التمرين�ت:
)وقوف( الجري اأم مع دوران الذراعين لالإم�م والخلف.	 
)تعلق - انثن�ء( الذراعين ك�ماًل ثني.	 
)وقوف - انثن�ء عر�ص�ً ( مد الذراعين ع�لي�. 	 

 يق�صم الطالب اإلى مجموع�ت تقف كل مجموعة اأم�م ع�ر�صة العقلة اأو ع�ر�صة المرمى وعند �صم�ع �ص�فرة المعلم/  	
المعلمة يبداأ الط�لب/ الط�لبة ب�لتعلق على الع�ر�صة والثب�ت )٥ عدات( ثم الهبوط مع ت�صحيح االأخط�ء من قبل 

ق�ئد المجموعة ثم زي�دة  العدد في كل مح�ولة جديدة.
الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح.	 
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مالحظة اإلأداء:
يح�فظ الط�لب/ــة على امتداد ذراعيه وج�صمه خالل التعلق ويكون النظر متجه� لالأم�م.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه:
لعبه �صغيرة:

  وجود ثالث محط�ت الم�ص�فة بينهم ١٠ متر االأولى به� عقلة يتحرك على ع�ر�صته� الط�لب/ الط�لبة من اليمين 	 
اإلي الي�ص�ر ب�ليدين, ثم الث�نية به� ع�ر�صة توازن والتعلق االأفقي لمدة ١٠ ث ., والث�لثة به� اأعمدة كرة ط�ئرة والتعلق 

الراأ�صي  عليه�.

الن�شاط اخلتامي:

 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.	 

ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.	 
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الن�شاط  املنزيل
بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي:

�ص:  هل ي�صتطيع ابنكم التعلق ب�لقب�صة االأم�مية في المنزل اأو �ص�حة المنزل ب�صكل طبيعي دون ت�صنج؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأن يكون الج�صم على ا�صتق�مة واحدة دون انثن�ء.

والنظر لالإم�م  الطبيعي  والراأ�ص في و�صعه�  ال�صدر  ب�ت�ص�ع  اليدين  بين   الم�ص�فة 
والأعلى قليال.

الكفين  وظ�هري  لالأم�م  مواجهين  اليدين  كفي  ب�طن  يكون  االأم�مي(   )القب�ص 
مواجهين للج�صم.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اذكر الخطوات الفنية للتعلق ب�لقب�صة االأم�مية بطريقة اآمنة و�صحيحة؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهر ا�صتعداداً للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.





الوحـدة ال�شاد�شة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة اأحد مكون�ت اللي�قة الحركية.. ١
يظهرا مقدرتهم� على التعلق ب�لقب�صة المعكو�صة بطريقة اآمنة و�صحيحة.. ٢
يتمكن� من تطبيق القو�ص المعكو�ص.. ٣
يتمكن� من الوقوف على ق�عدة االتزان »ق�عدة غير ث�بتة«.. ٤
يرمي� الكرة بطريقة �صحيحة.. ٥
يظهرا ا�صتعداداً للمح�فظة على االأجهزة اأثن�ء مزاولة الن�ص�ط البدني.. ٦
يب�درا ب�لثن�ء على زميلهم� على مجهوده اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٧

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر الر�شاقة كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. التعلق بالقب�شة املعكو�شة بطريقة اآمنة و�شحيحة:
يتطلب و�صع التعلق اأن:

 يوؤدى القب�ص على الع�ر�صة واليدين متع�ك�صتين ب�لقب�صة المعكو�صة مع مد الذراعين والج�صم.	 
 يكون الج�صم على ا�صتق�مة واحدة دون انثن�ء.	 
 الم�ص�فة بين اليدين ب�ت�ص�ع ال�صدر.	 
 الراأ�ص في و�صعه� الطبيعي والنظر لالأم�م والأعلى قليال.	 
  الرجلين م�صمومتين اإلى بع�صهم� وتكون اليدان ق�ب�صة على ع�ر�صة التعلق.	 
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3. تطبيق القو�س املعكو�س:
يعتبر تقو�ص الج�صم من مه�رات الثب�ت واالتزان التي تتطلب دعم الج�صم بق�عدة ارتك�ز من��صبة. 

  من و�صع اال�صتلق�ء على الظهر والذراع�ن مثنيت�ن والكف�ن على االأر�ص بج�نب الراأ�ص.	 
 الركبت�ن مثنيتين والقدم�ن م�صتندتين ب�لك�مل على االأر�ص.	 
  البدء ب�الرتك�ز على القدمين وكفي اليدين ورفع المقعدة والجذع والراأ�ص الأعلى بعيدا عن االأر�ص. 	 
 مد الذراعين والركبتين في حركة تدريجية م�صتمرة حتى ي�صل الج�صم لو�صع التقو�ص الك�مل.	 

4. الوقوف على قاعدة اإلتزان وقاعدة غري ثابته:

الو�صع االأول:
الوقوف على ق�عدة ث�بتة, مثل الوقوف على كر�صي اأو مقعد �صويدي مع االحتف�ظ بتوازن الج�صم اأثن�ء الوقوف.

الو�صع الث�ني:
الوقوف على ق�عدة غير ث�بتة, مثل الوقوف على لوح التوازن, وهو عب�رة عن لوح مربع ال�صكل مرتكز على االأر�ص عند 
خط المنت�صف, ومرتفع عنه� عند الطرفين. ويقف الط�لب عليه مع مح�ولة االحتف�ظ ب�التزان بحيث يكون اللوح مرتفعة 
عن االأر�ص عند طرفيه, ويبقى في و�صع االتزان لعدد من الثواني. ويمكن اأن يكون للوح محور اأو محور ارتك�ز على ق�عدة 

ث�بتة على االأر�ص.

5. رمي الكرة بطريقة �شحيحة:
الدقة في  الرمي هو  الهدف من  يكون  االألع�ب. وقد  ت�صتخدم في كثير من  التي  المن�ولة  الرمي من حرك�ت  يعتبر 
التوجيه لنقطة معينة, وقد يكون الهدف منه هو الرمي الأبعد م�ص�فة, اأو قد يكون الهدف هو الرمي ب�صرعة الأبعد م�ص�فة, 

ويتم الرمي بيد واحدة اأو بكلت� اليدين ويرتبط ذلك بحجم الكرة التي يتم رميه� و�صكله� ووزنه�. 
واليدان 	  ع�لية  ممتدان  والذراع�ن  قليال(  االأخرى  عن  لالأم�م  متقدمة  القدمين  )اأحد  اأم�م�  الوقوف  و�صع    من 

مم�صكت�ن ب�لكرة.
  تحريك الذراعين واليدين مم�صكتين ب�لكرة للخلف قليال تمهيدا لتمريره�.	 
  تحريك الذراعين واليدين مم�صكتين ب�لكرة لالأم�م بقوة و�صرعة لتدفع الكرة لالأم�م.	 
  تتحرك اليدان الكرة نه�ية حركتهم� لالأم�م مع مت�بعتهم� لحركة الكرة لالأم�م, وتحرك القدم الخلفية لالأم�م.	 
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6. املحافظة على اإلأجهزة اأثناء مزاولة الن�شاط البدين:
االأن�صطة  وبيئة  االعتب�ر,  بعين  اأخذه�  على  يجب  التي  االأمور  اأهم  من  وحم�يته�  البيئة  على  المح�فظة  عملّية  ُتعد 
المح�فظة  تعويد طالبهم وط�لب�تهن على  البدنية  التربية  ينبغي على معلم ومعلمة  واأنواعه�  البدنية بجميع مكون�ته� 

عليه� مع بداي كل در�ص واأثن�ئه وبعد االنته�ء منه.

٧. املبادرة بالثناء على الزميل على جمهوده اأثناء الن�شاط البدين:
للمعلم  بكف�ءة, وينبغي  المطلوبة  االأهداف  االأداء, وتحقيق  االإنت�جية وتح�صين  زي�دة  و�ص�ئل  الثن�ء و�صيلة من  يعتبر 
والمعلمة ات�حة الفر�صة للطالب والط�لب�ت ب��صتخدام عب�رات متنوعة من الثن�ء بينهم وبين بع�ص, ُمق�بل العمل الذي 

ق�موا بتحقيقِه خالل مم�ر�صتهم للن�ص�ط البدني.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً عميق�ً 
من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من 

�صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 

القدمين, 	  )الراحتين,  وحركة  و�صع  طريق  عن  واآمنة,  �صحيحة  بطريقة  المعكو�صة  ب�لقب�صة  التعلق  اآلية  تطبيق 
الذراعين(.

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 
تطبيق و�صع القو�ص المعكو�ص والثب�ت المتزن.	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للثب�ت واالتزان, والمتمثلة في: 
اأداء الوقوف على ق�عدة االتزان ب��صتخدام ق�عدة غير ث�بتة. 	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 
اليد  	 االأرجل,  الجذع,  )الج�صم,  المطلوبة بطريقة �صحيحة مع مراع�ة و�صع  االتج�ه�ت  اأداة في  اأي  اأو  الكرة   رمي 

الرامية واليد الحرة لحفظ التوازن(.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ, م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية, ر�صوم و�صور تو�صيحية, اال�صتمرار في المم�ر�صة.

• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة الر�ص�قة. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.

https://www.youtube.com/watch?v=dioeinxeq24

https://www.youtube.com/watch?v=etCaZuIXUQs

https://www.youtube.com/watch?v=iHuBCtIhz8o&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=n_HpFaDr68w



در�س تطبيقي
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تطبيق القو�ص املعكو�ص اخلربة التعليمية ال�ص�د�صة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي اأ�شلوب التدري�س االكت�ص�ف املوجه ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

يتمكن من تطبيق القو�ص المعكو�ص.        مهاري )بدني( . ١
معرفي )�شحي(. ٢ يتعرف على الخطوات الفنية لتطبيق القو�ص المعكو�ص.      
اأن يب�در الط�لب ب�لثن�ء لزميلة على مجهوده اأثن�ء الن�ص�ط البدني.                 انفعالي )�شخ�شي(. ٣

من و�صع اال�صتلق�ء على الظهر والذراع�ن مثليت�ن والكف�ن على االأر�ص بج�نب الراأ�ص.. ١
الركبت�ن مثنيتين والقدم�ن م�صتندتين ب�لك�مل على االأر�ص. . ٢
البدء ب�الرتك�ز على القدمين وكفي اليدين ورفع المقعدة والجذع والراأ�ص الأعلى بعيدا عن االأر�ص. . ٣
 مد الذراعين والركبتين في حركة تدريجية م�صتمرة حتى ي�صل الج�صم لو�صع التقو�ص الك�مل.. ٤
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
يوؤدي الط�لب/ـة التقو�ص المعكو�ص من الوقف والجلو�ص.	 
يوؤدي الط�لب/ـة التقو�ص بعد الجري اإلى الخلف م�ص�فة ع�صر خطوات.	 
يوؤدي الط�لب/ـة التقو�ص المعكو�ص مع المح�ولة للتحرك للج�نبين ولالأم�م والخلف.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:

�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 

 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 

منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 

ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب/الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.	 

تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 
 

اأن�شطة الطالب:
لعبه �صغيرة:

يقف الطالب/ الط�لب�ت في اأربع ق�طرات ويو�صع اأم�م كل ق�طرة مرتبة جمب�ز وعند ا�ص�رة المعلم/ المعلمة.	 
 يبداأ اأول الق�طرة بتنفيذ القو�ص المعكو�ص ثم يعود اإلى اآخر الق�طرة مع ت�صحيح االأخط�ء من قبل المعلم/ المعلمة.  	
 الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من  	

تطبيق الطالب/الط�لب�ت له�.

مالحظة اإلأداء:
 حركة التقو�ص من و�صع ب�الرتك�ز على القدمين وكفي اليدين ورفع المقعدة والجذع والراأ�ص الأعلى بعيدا عن االأر�ص. 	

 مد الذراعين والركبتين في حركة تدريجية م�صتمرة حتى ي�صل الج�صم لو�صع التقو�ص الك�مل. 	
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اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

 ينت�صر الطالب/ الط�لب�ت انت�ص�ر حر في الملعب, ويقوم الطالب/ الط�لب�ت ب�لوثب والعدو في المك�ن.  	
 عند �صم�ع ال�ص�فرة يقف الجميع والظهر للح�ئط والذراعين ع�لي�, والتقو�ص خلف� والم�صي ب�ليدين على الح�ئط  	

الأداء القو�ص المعكو�ص.

الن�شاط اخلتامي:

 عمل بع�ص الحرك�ت االإط�لة والتهدئة وتقديم التغذية الرجعية.	 

 توجيه الطالب لغ�صل اليدين والوجه.	 



١٠7

الن�شاط  املنزيل
بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي: 

�ص: هل ب�إمك�نك تنفيذ مه�رة التقو�ص المعكو�ص في المنزل خم�ص مرات بطريقة �صحيحة واآمنة؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
  انحن�ء اجل�صم يتم بثني اجلذع لالأم�م بينم� يتم التقو�ص ب�نحن�ء اجل�صم اإىل اخللف وي�صمى 

التقو�ص , وتتم احلركة من الظهر.

يبداأ تقو�ص اجل�صم من و�صع اال�صتلق�ء على الظهر و الذراع�ن مثنيت�ن و الكف�ن على االأر�ص 
بج�نب الراأ�ص وت�صري االأ�ص�بع اإىل اجت�ه القدمني.

تكون الركبت�ن مثنيتني والقدم�ن م�صتندتني ب�لك�مل على االأر�ص.

 تتم حركة التقو�ص من هذا الو�صع ب�الرتك�ز على القدمني وكفي اليدين و رفع املقعدة 
واجلذع و الراأ�ص الأعلى بعيدا عن االأر�ص.

التقو�ص  مع مد الذراعني و الركبتني يف حركة تدريجية م�صتمرة حتى ي�صل اجل�صم لو�صع 
الك�مل.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للتقو�ص المعكو�ص؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يب�در ب�لثن�ء على زميله على مجهوده اأثن�ء الن�ص�ط البدني.





الوحـدة ال�شابعة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق اأحد مكون�ت اللي�قة الحركية.. ١
يظهرا مقدرتهم� على التعلق ب�لقب�صة المقلوبة بطريقة اآمنة و�صحيحة.. ٢
يت�صلق� بطريقة �صحيحة واآمنة بوا�صطة حب�ل معلقة.. ٣
ينطط� الكرة ب�لراأ�ص بطريقة �صحيحة.. ٤
ينمي� �صمة التن�ف�ص المحمود.. ٥
يتعزز لديهم� اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٦

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر التوافق كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر التوافق من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. التعلق بالقب�شة املقلوبة بطريقة اآمنة و�شحيحة:
 يتم التعلق ب�لقب�ص المقلوبة ب�ليدين على الع�ر�صة مع مد الذراعين والج�صم. 	 
اأعلى بحيث يكون ب�طني كفي اليدين مواجهين للج�صم وظ�هري الكفين 	    يتم القب�ص المقلوب على الع�ر�صة من 

مواجهين لالأم�م.

3. الت�شلق بطريقة �شحيحة واآمنة بوا�شطة حبال معلقة.
التحكم  الت�صلق  ويتطلب  والرجلين.  اليدين  الأداء  منتظم  بتت�بع  تتم  التي  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  من  الت�صلق 
اأداء االأجزاء المتحركة من الج�صم وال�صيطرة عليه� �صعودا ونزوال. وي�ص�عد الت�صلق في تنمية القدرات البدنية لدى  في 

الط�لب. ويمكن اأن يتم الت�صلق ب��صتخدام حب�ل معلقة. 
 تبداأ المه�رة من و�صع الوقوف المواجه للحبل المعلق في ع�ر�صة المرمى.	 
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والم�صط�ن 	  بع�صهم�  بج�نب  االأر�ص  على  القدم�ن  وتكون  �صدره,  م�صتوى  في  تكون  التي  ب�ليدين  الط�لب    يقب�ص 
ي�صيران لالأم�م. 

 تبداأ حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمين على الحب�ل المعلقة. 	 
  ثم يتم تحميل الج�صم عليه� مع رفع القدم االأخرى عن االأر�ص لو�صعه� على العقدة في الحبل, في الوقت نف�صه ترفع 	 

اليد المق�بلة للقدم المرفوعة. وت�صتمر المه�رة على هذا النحو ب�لتب�دل.

4. تنطيط الكرة بالراأ�س بطريقة �شحيحة:
يعد تنطيط الكرة ب�لراأ�ص �صكال من اأ�صك�ل مه�رات التع�مل مع الكرة وهي �صمن مه�رات التحكم, واأحد اأنواع المه�رات 

الحركية االأ�ص��صية. وفيم� يلي خطوات اأداء تنطيط الكرة ب�لراأ�ص: 
  يكون الج�صم في و�صع الوقوف اأم�م مواجهه التج�ه الكرة.	 
   ثني الركبت�ن قليال ويميل الجذع قليال للخلف وتكون الراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع.  ترتفع الذراع�ن ج�نب� بخفة 	 

لحفظ التوازن.
  يكون �صرب الكرة ب�لجبهة والعين�ن مفتوحت�ن عند �صرب الكرة. مع �صرب الكرة من منت�صفه�.	 

5. ينميا �شمة التناف�س املحمود.
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت. وذلك 
من خالل التدريب او المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد اأو بين ال�صفوف الدرا�صية ويجب ان تت�ح الفر�صة 
للجميع للم�ص�ركة. ف�لعالق�ت التي تن�ص� بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية تتم بطرق وعملي�ت تتجلي في اأنم�ط 
ب�عتب�رهم�  والتن�ف�ص  التع�ون  العملي�ت نجد  بين هذه  الجم�عة ومن  تم��صك  المح�فظة على  �ص�نه�  �صلوكية متكررة من 
من المكون�ت االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي. ونظرا للت�أثير الكبير الذي تلعبه ح�ص�ص التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي 
التع�ون  عمليتي  تفعيل  على  ت�أثيره�  ويت�صح  التعليمية,  المراحل  ولمختلف  الدرا�صية  ال�صفوف  مختلف  في  الداخلي 

والتن�ف�ص المحمود بين الجميع

6. اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين.
القدرات الفردية تختلف من �صخ�ص الآخر, ويمتلك كل ط�لب اأو ط�لبة قدرات فردبه يتميز به� عن بقية اأقرانه, لذا 
يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي مم� يوؤدي اإلى 

اأداء المه�رة ب�صكل جيد.



١١٤

ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً عميق�ً 
من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من 

�صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 
المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 
تطبيق اآلية الت�صلق ال�صحيح عن طريق و�صع وحركة )الج�صم, الرجلين, الذراعين(.	 
تطبيق اآلية التعلق المقلوب ب�صكل �صحيح, عن طريق و�صع وحركة )الراحتين, القدمين, الذراعين(.	 

• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 
تنطيط الكرة في الهواء ب�لراأ�ص مراعي�ً النظر ومك�ن تنطيط الكرة على الجهة اأو مقدمة الراأ�ص.	 

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ. 	 
م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية. 	 
ر�صوم و�صور تو�صيحية. 	 
اال�صتمرار في المم�ر�صة.	 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر التوافق ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة التوافق. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.

https://www.youtube.com/watch?v=etCaZuIXUQs

https://www.youtube.com/watch?v=-iWr-Dt8_r0

https://www.youtube.com/watch?v=h_eGTITOgNw





در�س تطبيقي
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تنطيط الكرة ب�لراأ�ص اخلربة التعليمية ال�ص�بعة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, كور قدم + اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة 
اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

ينطط الكرة ب�لراأ�ص بطريقة �صحيحة.     مهاري )بدني( . ١
معرفي )�شحي(. ٢ يعدد الخطوات الفنية لتنطيط الكرة ب�لراأ�ص.    
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ يتعزز لديه اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.   

يعد تنطيط الكرة ب�لراأ�ص �صكال من اأ�صك�ل مه�رات التع�مل مع الكرة وهي �صمن مه�رات التحكم, واأحد اأنواع امله�رات 
احلركية االأ�ص��صية. وفيم� يلي خطوات اأداء تنطيط الكرة ب�لراأ�ص:

يكون الج�صم في و�صع الوقوف اأم�م مواجهه التج�ه الكرة.. ١
 ثني الركبت�ن قليال ويميل الجذع قليال للخلف وتكون الراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع.  ترتفع الذراع�ن ج�نب� بخفة . ٢

لحفظ التوازن.
يكون �صرب الكرة ب�لجبهة والعين�ن مفتوحت�ن عند �صرب الكرة. مع �صرب الكرة من منت�صفه�.. ٣
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
يوؤدي الط�لب/ـة تنطيط الكرة ب�لراأ�ص من الوقف ثم من الم�صي ثم الجري.	 
يوؤدي الط�لب/ـة تنطيط الكرة ب�لراأ�ص ع�صر مرات متت�لية.	 
يوؤدي الط�لب/ـة تنطيط الكرة ب�لراأ�ص مع الزميل.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب/الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.	 
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبه �صغيرة: م�ص�بقة )محط�ت(:

تبداأ ب�لوقوف فوق الكر�صي ال�صغير ومن ثم تقوم الطالب/الط�لب�ت ب�لعد اإلى رقم خم�صة.	 
 عند �صم�ع ال�ص�فرة النزول من الكر�صي والجري المتعرج بين االأقم�ع ثم الوثب بين االأطواق ب�لقدمين مع�ً ثم العودة  	

مرة ب�لجري في خط م�صتقيم والف�ئزة هي من ت�صل اأواًل وتنفذ الجري المتعرج والوثب. 

 التمرينات:
)وقوف( تمرير الكرة للح�ئط ب�لراأ�ص ولقفه� ب�ليد.	 
)وقوف- مواجه( تمرير الكرة للزميل ب�لراأ�ص ):(. 	 
)وقوف( رمي الكرة الأعلى ب�ليدين ثم ا�صتقب�له� ب�لراأ�ص وتنطيط الكرة.	 

 الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من  	
تطبيق الطالب له�ـ 
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اأداء نموذج للخبرة من قبل المعلم/ـــة اأو اأحد الطالب/الط�لب�ت المتميزين	 

البدء بتطبيقه� ب�صكل فردي من قبل الطالب/ الط�لب�ت.	 

مالحظة اإلأداء:
تنطيط الكرة على الجبهة اأو مقدمة الراأ�ص التي ت�صحب للخلف قليال.	 
تبداأ الحركة من اأ�صفل اإلى اأعلى, مع مراع�ة النظر للكرة وفتح العينين.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

يق�صم الطالب/ الط�لب�ت اإلى مجموعتين, عند �صم�ع ال�ص�فرة. 	 
 تقوم المجموعة االأولى بتنطيط كرة معلقة, بينم� المجموعة الث�نية بتنطيط كرة ب�لراأ�ص الأطول وقت داخل الملعب. 	

الن�شاط اخلتامي:

عمل بع�ص الحرك�ت االإط�لة والتهدئة وتقديم التغذية الرجعية. 	 

توجيه الطالب لغ�صل اليدين والوجه.	 
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الن�شاط  املنزيل
 بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي: 

�ص: هل ب�إمك�ن االبن تنطيط الكرة ب�لراأ�ص ب�صكل �صحيح وبدون ت�صلب في المنزل؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
يكون اجل�صم يف و�صع الوقوف اأم�م� مواجه� الجت�ه الكرة.

ترتفع الذراع�ن ج�نب� بخفة حلفظ التوازن.

تكون العين�ن مفتوحت�ن عن �صرب الكرة.

 تثنى الركبت�ن قليال ومييل اجلذع قليال للخلف و تكون الراأ�ص على ا�صتق�مة اجلذع.

يكون �صرب الكرة ب�جلبهة, وت�صرب الكرة من منت�صفه�.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اأذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لتنطيط الكرة ب�لراأ�ص؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.





الوحـدة الثامنة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر االتزان بو�صفه اأحد مكون�ت اللي�قة . ١

الحركية.
يتمكن� من االلتف�ف حول محوري ج�صميهم� العر�صيين والطوليين.. ٢
يت�صلق� بطريقة �صحيحة واآمنة بوا�صطة �صاللم عمودية.. ٣
ي�صوب� على هدف ث�بت اأو متحرك ب��صتخدام يد واحدة.. ٤
يتعزز لديهم� اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٥

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر اإلتزان كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر االتزان من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. اإللتفاف والدوران حول حموري اجل�شم الطويل والعر�شي:
لف  على  الطالب  وي�صجع  واليدان.  والحو�ص,  واالأكت�ف,  والرقبة,  الفقري,  العمود  كل من  لف  الج�صم  لف  يت�صمن 

اأج�ص�مهم االأكثر من لفة مع التحكم الجيد في الج�صم.
 الدوران حركة يتم فيه� تدوير الج�صم حول محوره العر�صي اأو االأفقي, الذي يمثل خط و�صط الج�صم.  	
 يمكن اأداء حركة دوران الج�صم حول محوره العر�صي من اأو�ص�ع ابتدائية مختلفة مثل الوقوف والجلو�ص على اأربع.  	
 يمكن عمل ربع اأو ن�صف اأو ثالثة اأرب�ع اأو دورة ك�ملة من الثب�ت ومن الحركة حول المحور العر�صي للج�صم. 	
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3. الت�شلق بطريقة �شحيحة واآمنة بوا�شطة �شالمل عامودية.
الت�صلق من المه�رات الحركية االأ�ص��صية التي تتم بتت�بع منتظم الأداء اليدين والرجلين. ويتطلب الت�صلق التحكم في 
اأداء االأجزاء المتحركة من الج�صم وال�صيطرة عليه� �صعود ونزوال. وي�ص�عد الت�صلق في تنمية القدرات البدنية لدى الط�لب, 

ويمكن اأن يتم الت�صلق ب��صتخدام �صاللم ع�مودية.  وفيم� يلي و�صف الأداء مه�رة الت�صلق ب��صتخدام ال�صاللم الع�مودية: 
اأحد ع�ر�صة ال�صلم التي 	    تبداأ المه�رة من و�صع الوقوف المواجه ل�صاللم الع�مودية يقب�ص الط�لب ب�ليدين على 

تكون في م�صتوى �صدره.
 تكون القدم�ن على االأر�ص بج�نب بع�صهم� والم�صط�ن ي�صيران لالأم�م في اتج�ه ال�صلم الع�مودي. 	

تبداأ حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمين على ع�ر�صة ال�صلم ال�صفلية االأولى. 	 
 تحميل الج�صم عليه� مع رفع القدم االأخرى عن االأر�ص لو�صعه� على ع�ر�صة ال�صلم العمودي ال�صفلية الث�نية, وفي  	

الوقت نف�صه ترفع اليد المق�بلة للقدم المرفوعة على ع�ر�صة ال�صلم العمودي المم�صك به� لتم�صك ب�لتي تليه� ع�لية. 
وتكرر الحركة ب�لقدم واليد االأخريين, وت�صتمر المه�رة على هذا النحو ب�لتب�دل.

4. الت�شويب على هدف ثابت اأو متحرك با�شتخدام يد واحدة:
اأو  اليد  ب��صتخدام  محدد  هدف  نحو  كرة  بتوجيه  تتم  التي  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  من  الت�صويب  مه�رة  تعتبر 

القدم. ويتم ت�صويب الكرة بتحريكه� مب��صرة من خالل اإنت�ج قوة ع�صلية في اليد اأو في القدم لتوجيهه� نحو الهدف. 
يتم الت�صويب ب�ليد اأو القدم ب�أ�ص�ليب متنوعة. 	 

 من اأبرز العوامل التي توؤثر على ت�صويب الكرة ب�ليد اأو القدم, حجم الكرة �صغيرة اأو كبيرة, ووزنه� خفيفة اأو ثقيلة,  	

 كذلك حجم الهدف »�صغير اأو كبير, وموقعه »بعيد اأو قريب, وح�لته »ث�بت اأو متحرك. 	

5. اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين.
القدرات الفردية تختلف من �صخ�ص الآخر, ويمتلك كل ط�لب اأو ط�لبة قدرات فردبه يتميز به� عن بقية اأقرانه, لذا 
يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي مم� يوؤدي اإلى 

اأداء المه�رة ب�صكل جيد.



١28

ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم مب��صرة وغري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 
المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 

 تطبيق االلتف�ف حول محوريهم� العر�صي والطولي ب�صكل �صحيح كم� في ال�صقلبة الج�نبية على اليدين مع مراع�ة  	
و�صع وحركة )القدمين, الذراعين, الج�صم(.

تطبيق اآلية الت�صلق ال�صحيح عن طريق و�صع وحركة )الج�صم, الرجلين, الذراعين(.	 
المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 

 الت�صويب على اأهداف ث�بتة ومتحركة ب��صتخدام اليد والقدم. 	
يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 	 
المح�ولة والخط�أ.    	 
م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية. 	 
ر�صوم و�صور تو�صيحية.   	 
اال�صتمرار في المم�ر�صة.	 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة االتزان. 	 
الط�لب 	  براعة  فيه�  تتجلى  واألع�ب �صغيرة  م�ص�بق�ت  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� في  الحركية  المه�رات  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 	 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.

https://www.youtube.com/watch?v=pk-voKN93pI

https://www.youtube.com/watch?v=h_eGTITOgNw

https://www.youtube.com/watch?v=t-QAAi8OTwA





در�س تطبيقي
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االلتف�ف والدوران حول 
حمور ج�صمه الطويل 

والعر�صي
اخلربة التعليمية الث�منة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مهاري )بدني( . ١ يتمكن من االلتف�ف حول محوري ج�صمه الطولي والعر�صي.   
معرفي )�شحي(. ٢ يعدد الخطوات الفنية لاللتف�ف حول محوري ج�صمه الطولي والعر�صي.  
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ يتعزز لديه اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.    

يت�صمن لف اجل�صم لف كل من العمود الفقري, والرقبة, واالأكت�ف, واحلو�ص, واليدان. 
وي�صجع الطالب على لف اأج�ص�مهم االأكرث من لفة مع التحكم اجليد يف اجل�صم.

الدوران حركة يتم فيه� تدوير الج�صم حول محوره العر�صي اأو االأفقي, الذي يمثل خط و�صط الج�صم. . ١
يمكن اأداء حركة دوران الج�صم حول محوره العر�صي من اأو�ص�ع ابتدائية مختلفة مثل الوقوف والجلو�ص على اأربع. . ٢
يمكن عمل ربع اأو ن�صف اأو ثالثة اأرب�ع اأو دورة ك�ملة من الثب�ت ومن الحركة حول المحور العر�صي للج�صم.. ٣
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اأن�شطة التعلم:
 يوؤدي الط�لب/ـة االلتف�ف حول المحور الراأ�صي على االأر�ص وفي الهواء من اليمين اإلى الي�ص�ر.	 
 يوؤدي الط�لب/ـة االلتف�ف حول المحور االأفقي ب�ل�صند على الذراعين ودوران الرجلين.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:

�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 

 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 

منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 

ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب/الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.	 

تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبه �صغيرة:

يقف مجموعة من الطالب/ الط�لب�ت على �صكل ق�طرتين اأم�م خط ير�صم على االأر�ص.	 
على بعد معين ومن��صب تو�صع مرتبة اأم�م كل ق�طرة. 	 
ب�إ�ص�رة من المعلم/المعلمة يجري الط�لب/ الط�لبة االأول من كل ق�طرة.	 
تقوم بعمل دحرجة اأم�مية على المرتبة التي اأم�م الق�طرة.	 
تعود ب�لجري اإلى ق�طرته� للم�ص زميلته� التي تليه� في نف�ص الق�طرة.	 
تجري وتقوم بنف�ص العمل الذي ق�مت به زميلته� ال�ص�بقة.	 

اأواَل قبل  	 اإلى اأن ينتهي جميع اأفراد الق�طرة مع مراع�ة اأن يتم هذا في الق�طرتين مع�ً, الق�طرة التي تنتهي   هكذا 

االأخرى هي الق�طرة الف�ئزة, مع مراع�ة ت�ص�وي العدد في لق�طرتين.

اإلإجراءات التدري�شية:
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مترينات:
)وقوف( الوثب في المك�ن مع عمل دورة ك�ملة في الهواء.	 
)وقوف( الدحرجة االأم�مية المتكورة.	 
)رقود( الدوران على االأر�ص للو�صول اإلى و�صع االنبط�ح.	 

 الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من  	
تطبيق الطالب له�ـ 

مالحظة اإلأداء:
االلتف�ف حول المحور الراأ�صي على االأر�ص وفي الهواء من اليمين اإلي الي�ص�ر.	 
االلتف�ف حول المحور االأفقي ب�ل�صند على الذراعين ودوران الرجلين.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

التدرج في طول الم�ص�فة بين االأقم�ع اأثن�ء الجري المتعرج.	 
التدرج في طول الم�ص�فة بين االأطواق اأثن�ء القفز داخله�.	 

الن�شاط اخلتامي:

عمل بع�ص الحرك�ت االإط�لة والتهدئة وتقديم التغذية الرجعية. 	 
توجيه الطالب لغ�صل اليدين والوجه.	 
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الن�شاط  املنزيل
بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي: 

�ص.   هل ب�إمك�ن ابنكم االلتف�ف والدوران حول محور ج�صمه الطولي والعر�صي داخل المنزل مع 
التحكم في ج�صمه جيدا؟
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأداء حركة لف اجل�صم حول حموره الطويل من اأو�ص�ع خمتلفة ك�لوقوف والرقود.

عمل ربع اأو ن�صف اأو ثالثة اأرب�ع اأو لفة ك�ملة من الثب�ت ومن احلركة حول املحور الطويل 
للج�صم.

واليدان  احلو�ص,  و  االأكت�ف,  و  الرقبة,  و  الفقري,  العمود  من  كل  لف  اجل�صم  لف  يت�صمن 
وي�صجع الطالب على لف اأج�ص�مهم الأكرث من لفة مع التحكم اجليد يف اجل�صم.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: /اأذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لاللتف�ف و الدوران حول محور الج�صم الطولي و العر�صي مع ذكر الت�صور 

الذهني لحركة االلتف�ف و الدوران حول محور ج�صمه الطولي و العر�ص؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.





الوحـدة التا�شعة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق بو�صفه اأحد مكون�ت اللي�قة . ١

الحركية.
يت�صلق� بطريقة �صحيحة واآمنة بوا�صطة عقل ح�ئطية.. ٢
ي�صوب� على هدف ث�بت اأو متحرك ب��صتخدام القدم.. ٣
ينمي� �صمة الثن�ء المقبول.. ٤
يتعزز لديهم� اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٥

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر التوافق كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر التوافق من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. الت�شلق بطريقة �شحيحة واآمنة بوا�شطة عقل حائطية:

فيم� يلي و�صف الأداء مه�رة الت�صلق ب��صتخدام عقل ح�ئطية:
التي 	  ال�صلم  اأحد ع�ر�صة  ب�ليدين على  الط�لب  الع�مودية يقب�ص  المواجه ل�صاللم  الوقوف  المه�رة من و�صع   تبداأ 

تكون في م�صتوى �صدره.
 تكون القدم�ن على االأر�ص بج�نب بع�صهم� والم�صط�ن ي�صيران لالأم�م في اتج�ه ال�صلم الع�مودي.	 
تبداأ حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمين على ع�ر�صة ال�صلم ال�صفلية االأولى.	 
 تحميل الج�صم عليه� مع رفع القدم االأخرى عن االأر�ص لو�صعه� على ع�ر�صة ال�صلم العمودي ال�صفلية الث�نية, وفي 	 

الوقت نف�صه ترفع اليد المق�بلة للقدم المرفوعة على ع�ر�صة ال�صلم العمودي المم�صك به� لتم�صك ب�لتي تليه� ع�لية. 
وتكرر الحركة ب�لقدم واليد االأخريين, وت�صتمر المه�رة على هذا النحو ب�لتب�دل.
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3. الت�شلق بطريقة �شحيحة واآمنة بوا�شطة حبال معلقة:
القدم.  ب��صتخدام  محدد  هدف  نحو  كرة  بتوجيه  تتم  التي  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  من  الت�صويب  مه�رة  تعتبر 
ويتم ت�صويب الكرة بتحريكه� مب��صرة من خالل اإنت�ج قوة ع�صلية في القدم لتوجيهه� نحو الهدف. ويتم الت�صويب ب�لقدم 

ب�أ�ص�ليب متنوعة. 
 من اأبرز العوامل التي توؤثر على ت�شويب الكرة بالقدم، حجم الكرة �شغيرة اأو كبيرة، ووزنها »خفيفة اأو 	 

ثقيلة، 
حجم الهدف »�شغير اأو كبير« وموقعه »بعيد اأو قريب« وحالته »ثابت اأو متحرك«.	 

4. الثناء املقبول:
للمعلم  بكف�ءة, وينبغي  المطلوبة  االأهداف  االأداء, وتحقيق  االإنت�جية وتح�صين  زي�دة  و�ص�ئل  الثن�ء و�صيلة من  يعتبر 
والمعلمة ات�حة الفر�صة للطالب والط�لب�ت ب��صتخدام عب�رات متنوعة من الثن�ء بينهم وبين بع�ص, ُمق�بل العمل الذي 

ق�موا بتحقيقِه خالل مم�ر�صتهم للن�ص�ط البدني.

5. اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين:
القدرات الفردية تختلف من �صخ�ص الآخر, ويمتلك كل ط�لب اأو ط�لبة قدرات فردبه يتميز به� عن بقية اأقرانه, لذا 
يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي مم� يوؤدي اإلى 

اأداء المه�رة ب�صكل جيد.
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التي تتطلب تفكرياً  التعليم  املب��صرة يف  التعليم غري  اأ�ص�ليب  ميكن للمعلم/ـــة تطبيق 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تطبيق  طريق  عن  الحركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في: 

 تطبيق اآلية الت�صلق ال�صحيح عن طريق و�صع وحركة )الج�صم, الرجلين, الذراعين(.
• المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتحكم وال�صيطرة, والمتمثلة في: 
الت�صويب على اأهداف ث�بتة ومتحركة ب��صتخدام اليد والقدم.

• يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ, م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية, ر�صوم و�صور تو�صيحية, اال�صتمرار في المم�ر�صة.

• يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة التوافق. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •  تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر التوافق ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=h_eGTITOgNw

https://www.youtube.com/watch?v=t-QAAi8OTwA





در�س تطبيقي
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الت�صلق بطريقة �صحيحة 
واأمنة اخلربة التعليمية الت��صعة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

الواجب احلركي
االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق + عقلة ح�ئطية( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مهاري )بدني( . ١ يت�صلق بطريقة �صحيحة واآمنة بوا�صطة عقل ح�ئطية.     
معرفي )�شحي(. ٢ يذكر موا�صف�ت االأداء ليت�صلق بطريقة �صحيحة واآمنة بوا�صطة عقل ح�ئطية.   
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ يتعزز لديه اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.     

تبداأ المه�رة من و�صع الوقوف المواجه ل�صاللم الع�مودية يقب�ص الط�لب ب�ليدين على اأحد ع�ر�صة ال�صلم التي . ١
تكون في م�صتوى �صدره.

تكون القدم�ن على االأر�ص بج�نب بع�صهم� والم�صط�ن ي�صيران لالأم�م في اتج�ه ال�صلم الع�مودي.. ٢
تبداأ حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمين على ع�ر�صة ال�صلم ال�صفلية االأولى, . ٣
تحميل الج�صم عليه� مع رفع القدم االأخرى عن االأر�ص لو�صعه� على ع�ر�صة ال�صلم العمودي ال�صفلية الث�نية, وفي . ٤

تليه�  ب�لتي  لتم�صك  به�  المم�صك  العمودي  ال�صلم  ع�ر�صة  على  المرفوعة  للقدم  المق�بلة  اليد  ترفع  نف�صه  الوقت 
ع�لية. وتكرر الحركة ب�لقدم واليد االأخريين, وت�صتمر المه�رة على هذا النحو ب�لتب�دل.
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
 يوؤدي الط�لب/ـة الت�صلق ال�صحيح ب�ليدين فقط مع مح�ولة رفع القدمين اأم�م�.	 
 عمل م�ص�بقة بين الطالب مع مالحظة االأداء ال�صحيح للت�صلق مع مراع�ة عوامل االأمن وال�صالمة.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
 تحديد االأهداف التعليمية.	 
 �صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
 عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
 منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
 ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب/الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.	 
 تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبه �صغيرة:

 ينت�صر الطالب/ الط�لب�ت في الملعب انت�ص�ر حر. 	 
 عند �صم�ع ال�ص�فرة يتم يجري ب�لكرة عك�ص اإ�ص�رة المعلم, ويخرج من اللعبة المخطئ لالتج�ه, ويكرر االأداء.	 

مترينات:
)وقوف( الجري مع مرجحة الذراعين لالأم�م والخلف. 	 
)وقوف( الجري مع قذف القدمين لالأم�م ب�لتب�دل.	 
)وقوف- اأم�م عقل ح�ئط( ت�صلق العقل ب�ليدين والقدمين.       	 
)تعلق- حب�ل معلقة( ت�صلق الحب�ل بم�ص�عدة الزميل ):(.	 
)وقوف( ت�صلق ق�ئم كرة ط�ئرة.	 
 الت�أكد من توفر المتطلب ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من 	 

تطبيق الطالب له�ـ 
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مالحظة اإلأداء:
م�صتوى  	 في  تكون  التي  الح�ئط  عقل  اأحد  على  ب�ليدين  الط�لب  يقب�ص  الح�ئطية  للعقلة  المواجه  الوقوف   و�صع 

�صدره. 
تكون القدم�ن على االأر�ص بج�نب بع�صهم� والم�صط�ن ي�صيران لالأم�م في اتج�ه الح�ئط. 	 
حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمين على العقلة الح�ئطية ال�صفلية االأولى من عقل الح�ئط.	 
رفع اليد المق�بلة للقدم المرفوعة عن العقلة الح�ئطية المم�صكة به� لتم�صك ب�لتي تليه� ع�لي�.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

في وجود محط�ت تبعد عن بع�صه� )١٠( متر )عقل ح�ئط - حب�ل معلقة - �صلم عمودي - ق�ئم ط�ئرة( 	 
يق�صم الف�صل اإلي اأربع مجموع�ت, كل مجموعة توؤدي مه�رة الت�صلق بمحطة. 	 
ينم التبديل بين المجموع�ت وتحديد المجموعة الف�ئزة. 	 

الن�شاط اخلتامي:
عمل بع�ص الحرك�ت االإط�لة والتهدئة وتقديم التغذية الرجعية. 	 
توجيه الطالب لغ�صل اليدين والوجه.	 
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الن�شاط  املنزيل

بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي: 
�ص:  هل ب�إمك�ن االبن الت�صلق بطريقة �صحيحة و اأمنة و بدون ت�صلب في المنزل؟



١٥٠

 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
الوقوف املواجه للعقلة احل�ئطية  يقب�ص الط�لب ب�ليدين على اأحد عقل احل�ئط التي تكون 

يف م�صتوى �صدره.

تكون القدم�ن على االأر�ص و امل�صط�ن ي�صريان لالأم�م يف اجت�ه احل�ئط.

تبداأ حركة ال�صعود بو�صع اأحد القدمني على العقلة احل�ئطية ال�صفلية االأوىل من عقل 
احل�ئط.

 يتم حتميل اجل�صم عليه� مع رفع القدم االأخرى عن االأر�ص لو�صعه� على العقلة احل�ئطية 
ال�صفلية الث�نية.

ترفع اليد املق�بلة للقدم املرفوعة عن العقلة احل�ئطية املم�صكة به� لتم�صك ب�لتي تليه� ع�لي�.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اأذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للت�صلق بطريقة �صحيحة واأمنة؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.





الوحـدة العا�شرة

عددعدد
٦احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� المه�رات الحركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة بو�صفه اأحد مكون�ت اللي�قة . ١

الحركية.
يم�ر�ص� األع�ب�ً تمهيدية لالألع�ب الجم�عية على النحو الت�لي:. ٢

 لعبة تمهيدية في كرة القدم.
لعبة تمهيدية في الكرة الط�ئرة.

لعبة تمهيدية في كرة ال�صلة.
لعبة تمهيدية في كرة اليد.

األع�ب تمهيدية الألع�ب الم�صرب.
يعرف� اأن لكل لعبة اأو م�ص�بقة قوانين وقواعد تنظمه�.. ٣
تتعزز لديهم� روح المن�ف�صة المحمودة اأثن�ء مزاولة االألع�ب التمهيدية.. ٤
األع�ب تمهيدية الألع�ب الم�صرب.. ٥

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عن�شر الر�شاقة كاأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
بم�  ن�ص�ط�ته  الوحدة تقديم  البدنية ويتم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

ي�صهم وتطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2. اإلألعاب التمهيدية:
اأدوات  ب��صتخدام  تم�ر�ص  التي  واالألع�ب  ال�صغيرة  الكرات  واألع�ب  والمط�ردة  الجري  األع�ب  هي مجموعة متعددة من 
وبدونه� واألع�ب الر�ص�قة والتي تتميز بط�بع المرح وال�صرور والتن�ف�ص مع الذات ومع الزميل كم� اأنه� تتميز بمرونة قواعد 

تنظيمه� وب�صهولة مم�ر�صته� وتكراره�, وال تحت�ج اإلى �ص�الت ري��صية اأو مالعب بمق�يي�ص خ��صة.
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3. لكل لعبة اأو م�شابقة قوانني وقواعد تنظمها.
م� تتميز به االألع�ب التمهيدية هو عدم ثب�ت قوانينه� وقواعد تنظيمه� وب�إمك�ن معلم ومعلمة التربية البدنية و�صع 
ال�صوابط والقوانين التي ت�صهم في تحقيق نواتج التعلم الم�صتهدفة في كل وحدة. وبم� يتوافق مع خ�ص�ئ�ص مراحل نمو 

طالبهم.

4. روح املناف�شة املحمودة اأثناء امل�شاركة يف اإلألعاب التمهيدية.
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت. وذلك 
من خالل التدريب او المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد اأو بين ال�صفوف الدرا�صية ويجب ان تت�ح الفر�صة 
للجميع للم�ص�ركة. ف�لعالق�ت التي تن�ص� بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية تتم بطرق وعملي�ت تتجلي في اأنم�ط 
ب�عتب�رهم�  والتن�ف�ص  التع�ون  العملي�ت نجد  بين هذه  الجم�عة ومن  تم��صك  المح�فظة على  �ص�نه�  �صلوكية متكررة من 
من المكون�ت االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي. ونظرا للت�أثير الكبير الذي تلعبه ح�ص�ص التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي 
التع�ون  عمليتي  تفعيل  على  ت�أثيره�  ويت�صح  التعليمية,  المراحل  ولمختلف  الدرا�صية  ال�صفوف  مختلف  في  الداخلي 

والتن�ف�ص المحمود بين الجميع.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً عميق�ً 
من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من 

�صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يوؤدي الط�لب والط�لبة المه�رات المطلوبة ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص الحركي, عن طريق تطبيق بع�ص المه�رات 

االأ�ص��صية لالألع�ب الجم�عية: 
•  األع�ب تمهيدية بقوانين مب�صطة في كرة القدم. 

•  األع�ب تمهيدية بقوانين مب�صطة في الكرة الط�ئرة. 
•  األع�ب تمهيدية بقوانين مب�صطة في كرة ال�صلة.

•   األع�ب تمهيدية بقوانين مب�صطة في كرة اليد.
 •  األع�ب تمهيدية الألع�ب الم�صرب.

ويتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق: 
المح�ولة والخط�أ.	 
م�ص�هدة اأداء نم�ذج حية. 	 
ر�صوم و�صور تو�صيحية. 	 
اال�صتمرار في المم�ر�صة.	 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

•  يم�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء المه�رات الحركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة الحركية وخ��صة الر�ص�قة. 
الط�لب  براعة  فيه�  تتجلى  �صغيرة  واألع�ب  م�ص�بق�ت  في  مم�ر�صته�  طريق  عن  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  •   تثبيت 

والط�لبة, مع تجنب الم�ص�ركة في من�ف�ص�ت قوية. 
•   يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق الجوانب االنفع�لية والمعرفية ب�صكل غير مب��صر عبر م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة 

وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت المتعلقة بهم�.

https://www.youtube.com/watch?v=Nb46fOJ3osU

https://www.youtube.com/watch?v=qXJdbV5tIDQ

https://www.youtube.com/watch?v=M5yhJKFh-yA
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األع�ب متهيدية يف كرة القدم اخلربة التعليمية الع��صرة الوحدة التعليمية

٣ ح�ص�ص عدد احل�ش�س الث�لث االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق + كور قدم( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة 
اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مهاري )بدني( . ١ يم�ر�ص األع�ب تمهيدية في كرة القدم.     
معرفي )�شحي(. ٢ يعرف لكل لعبة اأو م�ص�بقة قوانين وقواعد تنظمه�.   
انفعالي )�شخ�شي(. ٣ تتعزز لديه روح المن�ف�صة المحمودة اأثن�ء مزاولة االألع�ب التمهيدية. 

لعبة كرة القدم ال�ص�خنة: ميكن ا�صتخدام كرة بديلة:
يراقب المعلم الطلبة في كيفية ركل الكرة بوجه القدم الداخلي.. ١

يمكن عمل اأكثر من خطين ح�صب عدد الطلبة في الف�صل.. ٢

يمكن عمل اأكثر من دائرة ح�صب عدد الطلبة في ال�صف.. ٣

لعبة كرة القدم احلرة: ميكن ا�صتخدام كرة بديلة:
يراقب المعلم الطلبة على كيفية ركل الكرة بوجه القدم االأم�مي. . ٤
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
لعبة كرة القدم الحرة:

ير�صم خط�ن الم�ص�فة بينهم� ١٠ متر. 	 
 يقف الطلبة في �صف خلف اأحد الخطين م� عدا ط�لب� واحدا يقف خلف الخط االآخر مواجه� للطلبة حيث يقوم بدور  	

المعلم, ومعه الكرة.  
ين�دي الط�لب الذي بحوزته الكرة اأحد اأ�صم�ء الطلبة, ثم يقوم ب�صرب الكرة نحوه.	 
يم�صك الط�لب الذي ي�صمع ا�صمه الكرة, ثم ي�صعه� خلف اأو فوق خطه, وي�صربه� الإع�دته� اإلى الط�لب المعلم.	 
ين�دي المعلم )كرة حرة( ثم ي�صرب الكرة نحو الخط المق�بل للطلبة, ويح�ول كل ط�لب م�صك الكرة. 	 

 من ينجح في م�صك الكرة اأو اإيق�فه�, ي�صبح معلم� جديدا, وي�صت�أنف اللعب من جديد الجري الخفيف حول الملعب. 	

االغت�ص�ل بعد اأداء الح�صة مب��صرة. 	 
االن�صراف اإلى الف�صل ب�صكل منظم.	 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت االأداء المطلوب.	 
عر�ص نموذج و�ص�ئل العر�ص المن��صبة.	 
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.	 
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب/الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.	 
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.	 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبة كرة القدم ال�ص�خنة:

يقف الطلبة في دائرة, وتو�صع كرة قدم على االأر�ص اأم�م اأحد الطلبة.	 
 ي�صيح الط�لب ق�ئال )كرتي �ص�خنة( ويقوم بركل الكرة داخل الدائرة اإلى اأحد الطلبة في محيط الدائرة, ويجب على  	

من ت�صل اإليه الكرة من الطلبة اأن يقوم بركله� ب�صرعة قبل اأن )تحرقه(.
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 ي�صتمر الطلبة في ركل الكرة حتى تخرج من الدائرة اأو تفقد ب�أي طريقة من الطرق, فيتن�وله� ط�لب اأخر ويقوم  	
بت�صخينه� مرة اأخرى.

 يمكن ا�صتخدام كرة بديلة, وعمل اأكثر من خطين ح�صب عدد الطلبة في الف�صل )لعبة كرة القدم الحرة( 	
 يراقب المعلم الطلبة على كيفية ركل الكرة بوجه القدم االأم�مي. 	

مالحظة اإلأداء:
كيفية ركل الكرة بوجه القدم الداخلي. 	 
كيفية ركل الكرة بوجه القدم االأم�مي.	 

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
)تنظيم م�ص�بق�ت جم�عية الأداء مب�راة في كرة القدم خالل الف�صحة اليومية لتح�صين اأداء الطالب(	 

الن�شاط اخلتامي:
عمل بع�ص الحرك�ت االإط�لة والتهدئة وتقديم التغذية الرجعية. 	 
توجيه الطالب لغ�صل اليدين والوجه.	 
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الن�شاط  املنزيل

بطاقة املتابعة لويل اإلأمر مو�شح فيها اإلآتي: 

اأن ي�شترك مع اإلبن في لعبة تت�شمن تبادل ركل الكرة من الثبات بينهما في م�شافة ق�شيرة 3 ــ 5 متر 
لعبه اأخرى ركل الكرة من الحركة، باأن يقوم اإلبن ركل الكرة لالأمام للو�شول اإلى مكان الوالد الذي يبعد 

عنه م�شافة 5 ـ ٧ متر.
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 تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ركل الكرة بوجه القدم الداخلي.

ركل الكرة بوجه القدم االأم�مي.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�ص: اأذكر اأجزاء الج�صم الم�صتخدمة في ركل و �صرب كرة القدم اأثن�ء المن�ف�صة؟

جـ. التقومي اإلنفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
لديه روح المن�ف�صة المحمودة اأثن�ء مزاولة االألع�ب التمهيدية.
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